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Svenska fredsforbundets program,

Svenska fredsforbundet vill i samarbete rued for

sarama nial intresaerade organisationer i in- och utland
inrikta uppmarksamheten darpa, att kriget ar kultur-

fientligt till sitt innersta vaaen och endaat en av tids-

omatandigheter och ofullkomlig rattsuppfattning betingad
nodfallsutvag att skydda nationernas frihet och sjalv-

standighet.

Svenska fredsforbundet soker i overensstamrnelse

med denna uppfattning bekampa nationella fordoniar

och framhalla folkena samhorighet i fraga om deraa

materiella och ideella intreasen.

Svenaka fredsforbundet understoder alia stravanden,

som ga ut pS, upprattande av ett varaktigt rattstillstand

mellan staterna, saval genom mellanfolkliga traktater

aom sarskilt genom fortaatt utveckling av det i Haag
paborjade reglerandet av de internationella rattamedlen.

Svenska fredsforbundet skall agna en alldeles sar-

skild uppmarksamhet kt avrustningsproblemet. Det
galler att flnna de sakraste och kortaste vagarua till en
verklig och beataende loaning. Isynnerhet for de sma
staterna blir detta alltmer en livafr^ga. Att varje loa-

ning maste vara meUanfolklig ar nppenbart, liksom aven
att Sverige bade for sin egen skull och for det kultur-

franrjande i uppgiften bor ha sin plats bland de framsta
i arbetet for detta folkens stora mal.

Svenska fredsforbundet satter i anslutning hartill

som sin narmaste och angelagnaste omsorg att forbereda

och stodja Sveriges deltagande i det mellanfolkliga freds-

arbetet genom en planmassig och vederhaftig upplysning

om fredsrorelsens mal och medel, meddelad i form av

skrifter och systematiskt ordnade undervisningsknrser.

Svenska fredsforbundet ansluter sig till den inter-

nationella fredsbyran i Bern.

Arsavgiften i Svenska fredsforbundet ar 2 kronor.

Stlindig ledamot har att en gang for alia erlagga minst
50 kronor. Anmalan om intrade i forbundet adresseras

till Svenska fredsforbundet, Stockholm.
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FORORD.

Det efterfoljande ar dct foredrag, jag pa inbjudan

av Svenska fredsforbundet holl i Odeon 1

november 1914 och sedan pa inbjudan av socialistiska

ungdoms- och kvinnoforeningar upprepade i Fol-
k e t s Hus och Sodermalms hogre 1 a r o-

verk den 8 november. Pa inbjudan av Linkopings
socialdemokratiska kvinnoklubb upprepades foredraget

i Linkoping den 12 november; pa inbjudan av kvinn-

Iiga rostrattsforeningen i Motala darstades den 13 och
pa inbjudan av en nykterhetsforening i Vadstena dar-

stades den 6 december. Tyvarr har jag endast i denna
ringa grad kunnat horsamma de snart sextiotals in-

bjudningar, som kommit fran alia delar av landet att

aterupprepa talet. Denna for tidslaget betecknande
onskan har jag dock i nagon man velat efterkomma
och utger darfor foredraget i ungefar den form det

blev hallet. Ingenstades var det namligen alldeles

detsamma. Ty endast huvudtankarna kunna upprepas
vid ett fritt hallet foredrag. De nu nya tillaggen

befinna sig i noter under texten. I detta sammanhang
bor betonas : att vid de pa inbjudan av socialister

hallna foredragen har sarskild tonvikt lagts
pa den mellan dem och mig radande meningsskiilna-

den i fraga om freds t ak ti ke n.

Sasom en kort sammanfattning av det har foljande

meddelar jag mitt uttalande fran slutet av augusti
— tryckt i Veckojournalen den 2 September — sa-

som svar pa denna tidnings rundfraga

:



»Hur skall manskligheten for framtiden
lampligast kunna forebygga kriget? Ar
det enligt eder asikt mojligt och med
v i 1 k a m e d e 1 ?»

Tron att krig en gang skola kunna fcirebyggas ar

for mig ett med tron pa mojligheten att mansklig-

gora den nil endast sa kail ad c manskligheten.

Forsta medlet till krigens forebyggande vore att

all fostran av det nya slaktet avsage att utrota vild-

djursarvet, i vilket krigen aga sin, vid krigsutbrotten

blottade, rot.

Men en sadan fostran gives varken i hem eller sko-

lor, sa lange man annu — fran vetenskapliga laro-

stolar liksom fran predikstolar — forkunnar: att kriget

ar en del av Guds varldsplan och att kristendom
kan ga samman med krigisk vilja och krigiska verk.

D e s s a hiidelser mot Gud och Jesus borde vara de
enda, strafflagen kunde beivra.

Ett annat medel mot kriget vore, att det hardast

straffbara av tryckfrihetsbrott bleve spridandet av

person- och partihat inom folken och nationalhat

m e 1 1 a n dem.

For att hindra det enskilda vinstbegaret att genom
pressen bedriva krigshets, borde alia de industrier,

som omedelbart tjana krigets andamal, goras till stats-

monopol.
Ett tredje medel vore att, vid en hotande konflikt,

folkviljan nodgade regeringarna att framlagga sina

inbordes underhandlingar fore en krigsforklaring,

icke — som nu — efter den.

Det tills vidare mest betydelsefulla medlet att fore-

bygga krigen vore att statsmannen inriktade politiken

pa att gynna den s u n d a nationalismen. Denna leder

till sammanslutning mellan de genom stamfrandskap
och sprak befryndade folken, medan erovring av och
tvangsgrepp omkring landsdelar, vilka genom sprak
eller ras aro frammande for huvudlandet, naturnod-

vandigt leda till nya krig.



Allianser for krigsgemenskap och kapprustningar

for krigsberedskap maste foda krig, i all synnerhet

nar de dem foregaende fredssluten krankt nationali-

tetens ratt. Det ar sadana fredsslut, sora hallit Europa
i det krigsberedande, vilket fore, liksom nu efter,

utbrottet blodsugit kulturen.

Anda sedan 1870 rader i Europa den lilla stats-

konsten : den, som med militara maktmedel soker

vidga folkens politiska och ekonomiska handlings-

sfarer. Krig kan aldrig forebyggas genom annat an

den stora statskonsten, den, som forstar att bin da
folkens intres-sen vid en ledande ide. Den
ide, som under det sista halvseklet borde varit led-

motivet i Vasteuropas statskonst, var: att skapa mal-

medveten — och tills vidare viipnad — vasteuropeisk

sammanslutning for freden, friheten och kulturen mot
det i Osteuropa radande barbari, for vilket makt ar

ratt. I stallet har den lilla statskonsten sedan

fyra artionden sondrat Vasteuropas stormakter och nu
fort dem in i en kultnrvidrig stridsstallning. Skall

krig mellan Europas kulturfolk i framtiden kunna fore-

byggas, da maste dessa hos sig sjalva utrota det

ovan namnda maktbegreppet och lata sitt politiska

liksom ekonomiska handlande uppenbara den anti-
barbariska vissheten : att ratt arden en da makt,
kulturmanniskor bora utova gentemot
v ar a n d r a.

Nar denna insikt blivit levande for kanslan — lika-

val som den hos mangen redan ar klar for tanken —
da kan man hoppas, att den nationella sjalvhavdelsen

och mellanfolkliga tavlan icke langre uttrycka sig

som ekonomiskt och militariskt krig mellan folken.

Da kan man vanta en arbetets och en politikens
organisation, som ger folken nya och hogre
maktmedel, nar det galler att at sig trygga valstand

och ratt, frihet och fred.

Att manga slaktled maste forga, innan sadana medel
att forebygga krigen bli verksamma — darom kan
ingen klarseende tvivla. Men lika litet kan nagon klar-



ogd betvivla, att det ar i denna riktning — d. v. s.

han mot solidariteten — soin utvecklingen gar.

Den optimismen, att foljderna av det nuvarande
varldskriget omedelbart komma att framja freds-

saken, delar jag icke. Mojligen kan kvinnornas och
arbetarnas politiska genombrott valla nagon forskjut-

ning i de nu radande barbariska begreppen om natio-

nell makt, ara och harlighet. Men aven efter att kvin-

norna och arbetarna natt politisk makt och ansvar,

torde arhundraden forflyta, innan vart slaktes mal-

medvetna vilja besegrar varldskrigens vanvett
genom varldsorgani satione.ns for nu ft]



I.

De starkastc omedelbara skildringar av krigets

fasor ge atminstone mig svagare bilder av dessa

an dem, man far genom nagra osokta, fran det lant-

liga arbctcts omraden hamtade liknelser, dem man
finner i brev fran slagfalten.

Sa. talas om en flod lika full av lik som en flottled

av stockar.

Hur ofta ser man ej med vemod skogcns valdiga

stammar i en sadan flottled! Men man vet att traden

do for att bli nya hem at manniskor. Samtidigt med
liken, som flyta bort, storta darcmot mangfaldiga
hem samman, hem for vilka dessa doda voro stoden.

En annan soldat berattar hum kulorna folio som
kornen ur en saningsmaskin. Men dessa »korn» folio

ej for att skapa brod utan for att sprida dod at mang-
tusen brodvinnare, pa vilka nu millioner hungriga mun-
nar skola vanta forgaves. En tredje talar om huru
bajonetterna kastade upp fiendekroppar sasom ho-

tjugor hoet. Vi se med saknad angarnas prakt svinna

nar hoet bargas. Men pa slagfaltet bildas valmarna
av sondertrasade kroppar, spm i livet utgjorde en del

av folkets sommarfagring.
En fjarde sager att leden mejades lika snabbt som

man mejar ned ett klciverfalt. Hur ofta stannar man
ej med en suck vid ett fait fullt av roda, doftande
kloverhuvuden, nyss fallda av lien! Men pa ett slag-

falt, dar ocksa huvud ligger vid huvud, aro huvudena
de, som skulle givit folket nya tankar, upptiickter och
skapelser!
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En femte skildrar huru liken brannas i stora hogar
sasom de vissna bladen om hosten. Med en sak-

nadstanke till sommarn sta vi vid sadana bal men
lorgangelsen uppror oss icke. Ty vi veta, att dessa

blad som vissnat ha en lang hariig sommar bakom
sig. Men det ar ej de v i s s n a d e bladen fran mansk-
lighetens trad, som brannas i likhogarna pa slagfiilten,

det ar de annu friska, de som kunde haft en lang,

skon sommar framfor sig. Pa alia sjalars dag gingo
millioner sorjande kvinnors och mans tankar till de
alskade, som de forlorat. Och manga av dessa ha
ej ens den trosten, som isynnerhet i de katolska

landen har en sa stor betydelse, den att fa grata vid

och smycka de iilskades gravar. Manga veta ej ens

var deras karastc gatt forlorade; ingen tanke kan ga
till platsen dar han vilar och intet bud har kommit
fran den omgivning, som motte den bristande blick,

vilken en gang var livets ljus for atminstone en

kvinna.

Inga skildringar av stridernas valdsamhet aro iner

betecknande an de, dar de liknas vid jordbavningar
och vulkanutbrott, jordskred och laviner: — natur-

katastrofer mot vilka manniskan star maktlos och
som vacka mansklighetens medkiinsla och offcrvilja

gent emot de overblivna. Men de krigets odelaggel-

ser, dem man nu jamfor med dylika naturutbrott, aro

ej som dessa ett oundvikligt ode, mot vilket man-
niskan star maktlos. De naturkrafter, som valla krigs-

utbrotten, aro manskliga lidelser och det ligger i man-
niskans makt att omvandla dessa. Vad ar kultur om
icke just foradlandet av dc blinda naturmakterna inom
som utom oss ?

Man talar om krigsutbrotten sasom skona tillfallen

for manskligheten att utveckla medkansla och offer-

vilja. Den mastc vara blind, som ej ser att jorden

redan overflodar av mojligheter att bruka denna kansla
och denna vilja utan att kriget behover vidga otn-

radet for vulkanernas och lavinernas, stormarnas och
isbergens verk. De, som visa han pa de dygder, kriget



framkallar, ha fatt ett allt avgorande svar fran var

nuvarande arkebiskop, nar han paminde om hjiilte-

andan hos vissa offer vid Titanic's undergang och
fragade: om nagon skulle vilja stalla till en liknande

olycka for att fa. bevittna nya, liknande hjaltedad?

Att kriget ur de enskildas synpunkt ar forbannelse

och icke valsignelse torde ej behova nagon bevis-

ning. Men manga aro annu de, som mena att man i

krigstider helt maste bortse fran de enskilda odena
och stanna infor de valsignelserika foljderna for det

stora hela, for folksjalen och for faderneslandet.

Vilka aro dessa valsignelserika foljder for fadernes-

landet? For att finna dem maste vi forst och framst

se bort fran alia de forluster och lidanden, vilka hava
sitt ursprung i den materiella odelaggelsen. En del

av dessa — uraldriga minnen, stora konstvarden,

harliga naturskonheter — forbli oersattliga for landet

i dess helhet. Likaledes ha de hundratusen hemmen
for alltid forlorat genom minnesrikedom dyrbara fa-

miljeklenoder — t. ex. portratt, brevsamlingar, mobler,

konstverk, byggnader — vilka heller aldrig kunna er-

sattas. Men om de nedtrampade skordarna, de branda
byarna, de huggna skogarna, de rivna broarna galla

Geijers ord:

De viildiga herrar med skri och med dan

sla lander och riken omkull.

Tyst bygga dem bonden och hans son,

dar de sa uti blodstankt mull.

Lamnas endast sa manga kvar efter folkslaktandet,

att armar annu finnas for arbctet, da skall den ode-

laggelsen smaningom utplanas — tack vare den
varldsmakt, vars imperium aldrig forgar sa lange

jorden star : arbetets.
Och till gengald for alia de materiella forlusterna

och omkostnaderna skola atminstone de segrande
kunna peka pa landvinningar eller krigsskadeersatt-

ningar eller tullforbund och darur uppspringande, nya
rikedomskallor.



10

For de besegrade blir ju forhallandet det motsatta.

Men for de ena som de andra aterstar, menar man,

den h 6 j n i n g a v fo 1 k s j a 1 e n, som blir en foljd

av den offervilja, den plikttrohet, det hjaltemod,

som striden for faderneslandet framkallat. Detta ar,

menar man, krigets oforgiingliga behallning i form
av inre enhct, samling och livsstegring hogt utover

de matt, dem freden visar.

De, som sa tala, glomma att folksjalen samtidigt
med dessa vinningar drabbas av oerhorda och omat-
bara forluster. Vilka odelaggelser ha ej redan gatt

fram over otaliga stora oersattliga varden! Runt om
i varlden, inom de krigande som de neutrala landen,

kanna sig manniskorna genomga. en utplundring. De
ha mist sin ideala tro och andliga hanforelse; de

aro stangda fran det fria arbetet for sadd och skord

pa den mellanfolkliga vetenskapens, litteraturens och
konstens omraden; fran den fulla frojden over de
andliga varden, nationerna med stolt gladje bragt var-

andra i fortid och nutid. Bryggorna over de grans-

floder, som danas av nationella fordomar och intres-

sen, komma att ateruppbyggas oandligt mycket lang-

sammare an de rumliga forbindelsevagarna.

Ty har galler det sjalstillstand, som med stor moda
blivit danade ; otaliga finspunna kanslokablar som
blivit avskurna, otaliga viljeriktningar som blivit

vridna ur sitt vanda spar, otaliga tankar som blivit

vingstackta. De milliarder, med vilka kriget kommer
att minska folkens nationalformogenhet, aro att rakna
som intet mot den sjalsrikedom, som oersattligt gatt

forlorad. Och tanka vi pa vad som kommit i stallet

:

den forvildning av kanslorna, det forraande av tan-

karna, den barbarisering av rattsbegrepp och vilje-

yttringar, som vi redan bevittna i nationalismens

tecken, da blir forlusten omatbar. Aven de, som i

nationell forhavelse avvisa tanken pa framtida in-

ternationellt ideutbyte och mena sig kunna hamta
alia andliga varden de behova ur sitt Qget stegrade
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folkmedvetande, borde bli betanksamma infor de

hatets orgier, som vi nu ase.

Huru stora an de andliga varden aro, dem patrio-

tismen nu frigjort ur partisinnets eller den sjalv-

tillrackliga egoismens harda skal, manne — ifall dessa

varden kunde vagas — man ej skulle finna dem
latta pa den vag, i vars ena skal lades det patrio-

tiska offermodet, i den andra den krigiska grym-
heten ; i den ena den frivilliga hjalpverksamheten, i

den andra det mellanfolkliga hatet?

Eller ma vi endast vaga varden av samma slag mot
varandra. A ena sidan da de hoga patriotiska varden,

kriget inom folken framkallat, a den andra alia stora

och rena, genom kriget odelagda kanslovarden,

lyckovarden, skonhetsvarden, arbetsvarden, foster-

landska varden, dromsyners varden?
Lat vara att folken nu i stridsruset eldas av nya

dromsyner om sitt folks framtida storhet och skapar-

kraft ; lat vara att de peka pa den materiella hoj-

ning, krigsersattningarnas milliarder skola skanka folket

och pa den oerhorda stegring av andlig skaparkraft

som en havdad och kanskc okad stormaktsstallning

medfor. Det ar ej visst att dessa drommar besannas.

Den seger, som kommer att isolera ett folk i en an

sa maktfull sjalvtillracklighet, blir andligt mer dyrkopt
an ett nederlag. Inga nya landomraden kunna ersatta

de omraden i andens varld, som de salunda for sig

sjalva stanga. Och inga nationella storhetsdrommar
ge den luft under folksjalens vingar som den fria rymd
skankte, i vilken alia andligt skapande kunde motas
for att av varandra taga och at varandra giva.

Aven om vi stanna infor de sublima kanslor, dem
kriget framkallat ej endast hos de stridande sjalva

men hos alia de, som se dem ga ut i kriget medan de
sjalva stanna hemma for att bida budet om forlusten

av livets lycka, hur ter sig verkligheten da?
Lat oss stracka tanken till de langa aren under

vilka de efterlamnade sitta med sin sorg och sin strid

for tillvaron i de pa man och soner, fader och broder
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tomda hemmen ; de langa aren under vilka dc nu ner-

lagda striderna mellan.de olika politiska askadnin-
garna ater rasa; de langa aren under vilka de sociala

motsatserna sta oformedlade kvar — vad kommer
da att finnas kvar av den offerglod, den enighet, det

hjaltemod, som kriget framkallade? De djupa leden

torde nu som alltid bli bedragna pa sitt hopp
om medborgarlonen for sin medborgerliga pliktupp-

fyllelse. Och i dessa som i andra samhallslager skall

ej ens fosterlandets seger kunna hindra att av han-
forelsens nu hogt lagande flammor da endast ater-

star den falnade askan. De sma sjalarna bli ater sma;
de onda onda och de dumma dumma; det ar i den
fosterlandska hypnosens stund, de kunna astadkomma
ting, de i sitt vanliga tillstand ej na upp till. Men till

livets sista stund varar for envar verkningarna av

krigets utplundring. Framfor allt komma dessa verk-

ningar att visa sig i och genom de otahga barn, vilkas

kroppar och sjalar fa outplanliga marken av nod och
fasa, av folkhat och krigsforvildning. Och de annu
ofodda, t. ex. de som bli frukten av de »militarbrollop»,

som nu forega utryckningen, barn, som kanske aldrig

fa se sin fader, som i sin moder lara kanna en av
forsorjningsmodor och sorg tyngd kvinna, blir deras
ode battre an de stackars »olagliga» barnens i det

nuvarande samhallet?
Vilka storstatsvinningar — vare sig politiska eller

ekonomiska — kunna uppvaga dessa oerhorda forluster

i fraga om barndomslycka och barnasjalars frid och
skonhet ?

Nar folken pa fullaste allvar taga alia dessa for-

luster genom krigen under omprovning, da kommer
ocksa den darmed sammanhangande fragan att fordra

svar, fragan om folkens makt och ara for alltid
maste vila pa rustningar och varnas med krig?
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II.

Vi svenskar aro kanske de, som aro allra narmast
att besvara den fragan. Ty vi voro for ej lange sedan
sjalva fardiga att storta oss i krig, ett krig

for vars elanden nationalism en da hade burit

skulden.

Vein minnes icke nationalismens svallvagor under ar

1905 liksom under de detta foregaende aren? Man
talade da i Sverige sasom man nu talar i de krig-

forande landerna om nationell a r a, nationell
trygghet, nationell tillvaro. Allt detta kravde
Norges kuvande med vapenmakt. Visserligen segrade

den fredsvilja, som tog sig uttryck anda fran fattiga

arbetares landsviigsmoten och upp till konungens rads-

bord. Men vi veta huru nara det dock var att krigs-

viljan segrat. Vilken vore da nu var stallning under
den runt om oss rasande varldsbranden ? Vi stode dar

med i alia avseenden forsvagade krafter och ett hot-

fullt hat i var narmaste narhet. Nu torde t. o. m.
nationalister medge, att det for vart land lyckligaste

var att deras onskningar 1905 icke uppfylldes; att

den vilja till fred och forsoning, som d a kallades

fosterlandsforraderi, blev segrande. Ja, en och annan
nationalist borde ha erfarit, att den fredliga losning

av konflikten, som han d a kallade en skam for vart

land, i Europas ogon givit det mer lira an nagon annan
tilldragelse sedan var s. k. storhetstid!

Det 1905 a dmse sidor uppjagade folkhat, som da
kravde kriget, var icke djupare, an att det redan nu
blivit mojligt att svenskar och norrman aro valkomna
gaster i varandras land; att vi ater borja tala om nya
mojligheter for kraftig samverkan; att vi gemensamt
firat minnet av var hundraariga fred och att vi dess-

forinnan gemensamt forklarat var vilja att obrottsligt

bevara var neutralitet och att, vad an ma handa, icke

vanda vara vapen mot varandra!
Intet exempel borde battre bevisa atminstone oss
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svenskar, att det av nationalismen uppjagade hatet

mellan folkea endast ar »boljans skum», men icke

djupet darunder. Folkhat finnes icke sasom
bestaende foreteelse. Men nationalismen ska-

par det fran kvall till morgon. Sasom nu kriget fram-

manats i Europa, sa holl man pa att frammana det

pa den skandinaviska halvon. Likaval som besinningen

i Norden fann en vag att losa konflikten utan krig,

kunde detsamma skett i Europa, och de vasterns folk,

som nu med vapen och ord sonderslita varandra, hade
snart varit villiga att racka varandra brodershiinder.

A andra sidan veta vi, att om nationalismen 1905

lyckats segra, om kriget pa den skandinaviska halvon

utbrutit, da hade det redan nu slocknade »folkhatet»

statt i ljusan laga och ej endast inom den levande,

utan aven inom kommande generationer.

Att vara bada folk undgingo detta ode berodde
framst darpa, att ingen av de statsman, som a omse
sidor ledde de bada folkens oden, genom nationalistisk

hypnos forlorat mattfullhet och besinning. Det be-

rodde aven darpa, att de djupa lagren av Sveriges folk

och h e 1 a Sveriges kungahus motte varandra i samma
fredsvilja. Jag har nyligen hort en gammal man be-

ratta ett samtal, som han under unionskrisen lyssnade

till mellan Oscar II och en hetsig svensk nationalist.

Denne undrade om konungen ej snart tappat tala-

modet med norrmannen och var villig att taga till

kraftiga atgarder? Kungen svarade att om sina at-

garder maste han vara enig med sina radgivare. Natio-

nalisten forsakrade konungen, att alia svenskar med
gladje skulle folja honom i ett krig mot Norge. »Da,»

fortsatte min sagesman, »blev konung Oscar i ordets

fulla mening konungslig. Hans gestalt hojde sig pa
taspetsarna och med imponerande vardighet svarade

han: Du glommer alldeles att jag aven ar Norges
konung.»
Hade Oscar II haft mindre karlek till sitt andra

rike, hade han — efter den krankning unionsbryt-

ningen berett honom — brunnit av vedergallningslust,



15

da hade han lyssnat till den nationalistiska folkviljan

i Sverige. Och da skulle kriget utbrutit. Bada de kam-
pande folken hade a var sin sida varit lika overtygade

som de nu stridande aro det, att kriget var ound-
v i k 1 i g t ur synpunkten av varderas n a t i o n e 1 1 a

makt, a r a och harlighet!*
Vi svenskar veta saledes, av egen frisk erfarenhet,

att krigsutbrott kunna bero av sjalstillstanden hos
nagon eller nagra ledande personligheter, medan a

andra sidan krigsutbrott kunna hejdas, ifall ledarnas

fredsvilja samverkar med folkets. Harav foljer, att

ingen trygghet finnes mot att ett nationalistiskt

mindretal stortar folken i krig, sa lange som av-

gorandet beror pa hemliga radslag inom en liten krets

av sandebud och regenter, av vilka de senare kanske

redan befallt mobilisering medan underhandlingarna
paga. De flerstades boljande tankarna om att detta

krig maste bli Europas sista, komma helt visst att

samla sig just pa problemet om att helt och oppet
flytta ansvaret for krigen till folken sjalva. Om sa

sker, da kan man hoppas att den inom folkens djupa

lager radande och vaxande fredsviljan skall taga

makten fran nationalismen for att hindra krigsutbrot-

ten. Ar daremot kriget redan en verklighet, da se

vi att aven socialister alltjamt upptandas ej blott av

patriotism, nej, av nationalism.

Denna skiljer sig fran patriotismen allra mest dari,

att patriotismen framfor allt vill att det egna folket

skall handla ratt. Men nationalismens losen ar: »ratt

eller oratt, mitt land framfor allt». Patriotism blir

i regeln fredforande, nationalism krigforande.

* Ur sararaa synpunkter hade den 90-ariga unionsstriden
blivit ford. Sverige hade svart att ej i Norge se ett 1yd-

land sa som det forlorade Finland varit; Norge fruktade
att ater bli ett lydland, som det under Danmark varit. Ur
denna grund vaxte sa val den svenska hogerns som den
norska vansterns hirdnackat ratthavande nationalism, som
fran vardera sidan drev sprangkilar in i unionen, sa att

den maste brista. Hade nationalismen a. bada hall varit

mindre kortsynt, kunde unionen utvecklats till en enig kraft-

samling i och for skydd mot yttre fai*or.
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Inom nationalismen ar barbariet — med vilket har

menas rattsforaktet — alltid latent, och vid

krigsutbrotten blir det uppenbart. Detta barbari for-

starkes da dels genom de mangtusenariga vild-
djursinstinkter som atervakna, dels genom de

mer eller mindre berattigade intressen, dem man
knippar samman med begreppet om fosterlandets

makt och ara. Sadana intressen finnas ocksa for

patriotismen. Aven denna vill med kraft varna fader-

nas land om det anfalles; aven denna vill lamna det

starkare och lyckligare i barnens hander. Men patrio-

tismen vet att det finnes viigar, pa vilka ett folk kan
vinna sin plats i solen u t a n att detta sker pa andra
folks bekostnad ; att det ena folkets vilja till liv icke

behover kosta det andra Iivet. Sverige och Norge
t. ex. ha under en hundraarig fred agt en materiell

och andlig blomstring som aldrig forr. Patriotismen

vet, att med vald skapade och sammanhallna stats-

enheter bibehalla krigstillstandet mellan folken; att

forsta villkoret for freden darfor maste bli den akta
nationalism, som medger att varje sjalvmedvetet,
enhetligt folk har samma ratt till frihet och sjalv-

bestamning som den enskilde individen, men att denna
ratt for folket som for individen har sin grans, dar

andras ratt vidtager. For patriotismen blir saledes

varje erovring av ett sadant folk och varje tvangs-

grepp om de erovrade ett barbari. Och icke endast

detta : det blir en orsak till nya krig, eftersom det —
genom ras eller religion, sprak eller samhallsskick,

genom sin fortida historia eller genom sina framtida

ideal — for erovrarna frammande folket forblir en

oorganisk bestandsdel av det nya s. k. faderneslandet.

Det maste stadse valla oro inom denna samhalls-

kropp utan att ge den nagot tillskott av organisk

kraft. En livsduglig organisation beror pa f rivillig
underordning och samverkan. Detta ensamt danar en

makt, som t i 1 1 i k a ar ratt.

Nar man numera bland fredsvanner talar om nod-
vandigheten att bilda Europas forenade stater, maste
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man minnas att detta gick latt i Amerika, dar inga

historiska traditioner, ingen av dessa bestamd natio-

nalism fanns att overvinna. I Europa daremot ar

statsidcn alltjamt imperialistisk, vilket med
andra ord vill saga att den ar motsatsen till ovan
namnda akta nationalism, som vill samla dessa bli-

vande »forenade stater» enligt helt andra granslinjer

an de, som genom erovringens makt bli gallande.

Den pacifistiska statsiden betonar folkenheten i

stallet for statsenheten, folkviljan i stallet

for statsvaldet. Den satter det unga s 1 a k t e t s

blomstring och lycka sasom det hogsta malet

for statens verksamhet, och anser saledes att ingen

ekonomisk eller politisk makt ar vard att vinnas genom
medel, som forharja denna blomstring och lycka.

Emedan folkens djupa lager aro fredsvanliga hade
detta krig troligen ej kommit till, om mannen
fran fabriker och fait haft sin del i avgorandet.

Intet folk ar mildare och fredligare an det ryska:

just darfor tal det ett regeringssystem, som ar dess

egen och Europas olycka. Det ar de, som tilltro sig

en vidare blick for nationens makt och ara, vilka bevara

krigstillstandet och ha ansvar for kriget. Ingen rege-

ring torde velat det i den meningen, att den med-
vetet handlat for att framkalla det. Men Tyskland som
Frankrike som England ha under artionden drivit en
s. k. statskonst, som varit raka motsatsen till konst,
d. v. s. sondrande i stallet for skapande. Alia tillsam-

mans ha salunda skulden for kriget. Inga vita

eller bla, gula eller grona bocker kunna fritaga nagon
makt fran skulden for att det morkaste bladet i varlds-

historien nu skrives med deras basta soners blod. Att

alia darvid tro sig kampa for sitt fosterlands makt,

ara och harlighet ger lika litet det nuvarande kriget

ett berattigande som religionskrigen agde ett sadant,

emedan man trodde sig fora en kamp for O u d s makt,
ara och harlighet. Forst nar det kan bevisas att

faderneslandet ej kunnat havda sin tillvaro utan krig,

blir detta berattigat. Men for ingen av de nu krig-

2. — Kriget, freden och framtiden.
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forande — utom Belgien — var detta fallet. Var
och en av stormakterna hade kunnat be vara fre-

den om den velat. Vad de alia ville var endast att

ej f 6 r k 1 a r a krig. Men genom att alia av yttersta

krafter rustat for kriget, blev det oundvikligt

att, i ett starkt spanningsogonblick, krigsutb r ottet
agde rum.

III.

Nationalisterna ha i varldskriget funnit en anledning

att bittrare an forr hana fredsrorelsen. »Nu ar det slut

med fredspipornas olat; nu slippa vi det feministiska

jollret mot kriget, nu har verkligheten tystat freds-

farens brakande,» De sa talande visa endast sin djupa

okunnighet om fredssaken sadan som dess t an-
te a n d e malsagare behandla den. Ej emedan dessa
kant sig lugna for varldskriget, nej tvartom emedan
de sett det narma sig, ha de forordat andra medel an

kapprustningar for att skydda freden. Just emedan
de vetat att, under den nu radande mellanfolkliga

anarkien, traktater behandlas som papperslappar, ha

de yrkat pa anarkiens upphavande, genom organisation,

genom fullkomnande av »fredstekniken» framfor —
eller atminstone jamte — krigstekniken. Det ar freds-

vannerna, som fatt mer ratt an de onskat, i pastaendet

att kapprustningarna ej voro nagot varn for freden.

Ty da den e n d a sakerheten for ett lands fred och
frihet ar krigsberedskapen, blir den oavvisliga foljden

att krig utbryter, da ett land anser sin tillvaro hotad
och vet sig val vapnat att varna den. Just freds-

vannerna ha sagt, att storstaternas imperialism och
smafolkens nationalism maste medfora rustningar sa

lange som de ej godtaga nagon annan utvag att be-

halla sin »plats i solen», sin mojlighet att genomdriva
sin berattigade vilja till liv och utveckling.

Just fredsvannerna ha sagt att stormakterna — som
alia velat vidga sitt ekonomiska och 'statsliga makt-
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omrade — maste drabba samman och att det nu ar

meningslost att ge den ena eller andra skulden. Alia

ha skulden eller ingen. Ty ingenderas vilja till livs-

stegring och maktutovning ar oberattigad. Ingen for-

nuftig fredsvan anser att denna vilja bestammes av

statsformerna. Republiker eller kejsardomen, demo-
kratiska eller autokratiska styrelseformer medfora mili-

tarism som imperialism, cmedan dessa tills vidare aro

uttryck for denna livsvilja. Varje folkpersonlighet som
var enskild personlighet har ratt till utveckling av
sina mojligheter. Alia ha samma orsak att strida for sin

sakerhet. Att objektivt sett den far mer ratt, som har

den for manskligheten viktigare kulturen att forsvara,

ar nagot som ej hindrar att varje folk subjektivt anser

sitt krig heligt, varje folk kanner sig ha »sin» gud pa
sin sida, eftersom det ar s i n folkanda, det kampar for.

Fredsvannerna ha sagt, att uppeggandet av natio-

nalismen, att den ekonomiska intressekampen, att kolo-

nialpolitiken, att militarismen inom varje land upp-
hopade allt fler sprangamnen, sa att endast en tand-

sticka behovdes for att kriget skulle explodera, ifall

folken ej kunde ena sig om andra medel for fredens

bevarande an kapprustandet. Det medel, de pekat
pa. har varit: ett fortsatt utbyggande av den inter-

nationella ratten, pa ett sadant satt att folkens fred

och deras fortsatta kraftutveckling kunde tryggas.

Det har sannerligen ej varit for att prisa varlds-
fredens verklighet som fredskongresserna sam-
lats ! Det har varit for att tala om krigets sanno-
likhet, ifall man ej kunde enas -om medel att hindra

dess utbrott. Man har ej kunnat enas — emedan stor-

makterna hellre litat till sina harar! Pa detta satt ha
dessa blivit den stora faran for varldsfreden : den ut-

markta beredskapen for kriget har gjort organisation

for freden obehovlig — enligt de ledandes mening.
Nu behover man ej lyssna till fredsvannerna for

att fa. bekraftelse pa hum framsynta dessa varit.

Man behover endast lasa vad de stridande saga om
varandra! Vad hor man nu annat an de hardaste fore-
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braelser for varandras synder: Serbiens natio-

nalistiska vanvett, Frankrikes daraktiga rcvanschvilja,

det falska Englands kramaravund, det barbariska Tysk-

lands militarism och kaiserism, det genomraa Ryss-

lands tsarism och panslavism ! Med ett ord just natio-

nalismens och imperialismens yttringar utpekas nu
som orsaker till varldskriget av de dari deltagande.

Stormakterna tala alldeles som pacifistcrna, med den

enda skillnaden att det egna landets nationalism ar

helig — men fiendernas fordomlig!

Fore kriget var det emellertid endast nationa-

listerna i varje land, som funno den nationalistiska

— eller rattare imperialistiska — riktningen prisvard.

Socialister, fredsvanner och radikaler ovade inom det

egna landet den kritik av nationalismen, som nu
endast fienden ovar. Lat oss som exempel valja det

for alia tankande uppenbara sakforhallandet att det

nuvarande kriget mellan Tyskland och Frankrike i

sjalva verket redan forklarades vid det
forra krigets fredsslut. Fran tysk sida var-

nade i framsta rummet Bebel for annektering av land.

A fransk sida framforde Renan med profetisk framsyn
de skal, som ur Tysklands egen synpunkt talade

mot annektering av fransk jord. Han pekade pa pan-

slavismen i Ryssland och pa Balkanhalvon ; han sade

Tyskland, att ett stympat Frankrike skulle stalla sig

pa panslavismens sida vid dess stundande strid mot
germanismen. Under artionden ha i vardera landet

funnits malsman for bemodandet att, trots Tysklands
odesdigra misstag, narma landen till varandra. Erne-

dan Anatole France liksom Jaures bekampade revansch-

tanken och rustningstavlan, kallades den forre otids-

enlig och den senare blev mordad sasom »likgiltig for

landets ara». Franska och tyska socialister arbetade

gemensamt for narmandet mellan landen och emedan
Tysklands socialister a sin sida motsatte sig kapprust-

ningarna, kallades de »fosterlandslosa sallar» — det

ord, som drev Ludwig Frank i doden. I England —
det enda land, dar man iinnu fritt klandrar sina ledare
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— voro manga socialister och radikaler mot boer-

kriget. De blevo darfor bokstavligt stenkastade!

Och det har varit fran samma grupp, man hort ogil-

Iandcn over flottbyggtavlan och over det nuvarande
kriget. I Ryssland ha de, som manat till inre om-
daningar i stallet for krigisk politik, blivit sanda till

Sibirien.

Med ett ord : i varje land ha nationalisterna sasom
»fosterlandslosa» brannmarkt dem, vilka manat till den
politik, som — genomford i alia dessa land —
verkligen kunnat trygga freden. Nationalisterna i

Sverige, som givit sitt bifall at den imperialistiska,

chauvinistiska och militaristiska politiken, sta nu i det

egendomliga Iaget att hora varje krigforande land

falla harda domar over lcdarna i de andra, emedan
dessa ej foljt det internationalistiska samforstandets i

stallet for den nationalistiska politikens vag. Men —
samtidigt lyckonskar sig varje land, som s j a 1 v drivit

rustningspolitiken ! Mer an nagot annat bevisar detta

detankande fredsvannernas sats : att sa lange folken

ytterst lita till sin krigsberedskap for sin sakerhet kan
intet land ensamt borja avrusta : det maste vara en
gemensam organisation, som mojliggor detta.

Eller, vad Europa angar, atminstone en organisation

av v a s t e r n mot 6 s t e r n. Tyskland, Frankrike och
England ha ej velat en sadan. Darfor har v a r d e r a

sin del i skulden for att varlden nu ser de tre framsta

kulturfolken splittrade i stallet for enade i den strid

mot tsarismen, vilken tills vidare ar den verkliga euro-

peiska ku 1 1 u r kampen.*

* Eget ar att just de, som ljudligast talat ora faran fran
oster, nu vilja draga vart land in i denna fara genom en
forbundspolitik som d e s s u t o m, fr&n annat hall, skulle

hota vart oberoende! Eget ar att just de, som bittrast hanat
tanken pa »Europas forenade stater» som viirn for freden, le

mot tanken pa Ccrmaniens forenade stater under preussisk
hegemoni! »Stormaktsdr6mmar under pickelhuva» ha saledes
blivit slutet pa den nationalismens hogspanning, vars. iorsta

grepp bondetaget vai! 1 detta samband kan man nu fran
nationalistiskt hfill f;i hora talas om alltfor »trang foster-
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Kosmo politism ar for de allra fiesta europeer en-

dast ett ord utan motsvarande kansloinnehall. Endast

i ostern — hos vissa ryssar eller hos Tagore och med
hans bcslaktade sjalar — motsvaras ordet av ett inre

tillstand. Internationalism ar en verklighet, som
inga hanord kunna upphava. Men den har annu endast

blivit en sakforhallandenas makt, och det drojer lange

innan den blir en makt inom flertalets kansloliv. Vad
vi i var varldsdel forst maste uppna ar god eu rope-
is m : den samhorighetskansla och frivilliga samverkan

utan vilken vi snart bli redlosa mot ostern a ena,

vastern a andra sidan. Och det ar detta livsvillkor

landskansla». Var det saledes lydlandsstallnmgcn i ett

imperium vi tankte pa, nar var ungdom fick okade varnplikter

och hela folket okade skatteplikter for forsvaret?! Det ar

saledes som vasaller vi vilja avvarja den fara, som hotar ej

endast Skandinavien men det ovriga Europa sa lange Ryss-

land ar barbariskt inat som utat? De halvbarbariska folken
— d. v. s. de, som inom sig sjalva aro rattssamhallen men
alltjamt anse makt som ratt i forhallande till andra folk —
svika sin kulturuppgift, nar de ej spara sina vapen for

gemensam vakthalining tills den tid ko-mmer da Ryssland
avsager sig maktprincipen inom sina granser och alia
Europas stormakter ur det nuvarande halvbarbariska makt-
och krigstillstandet inga i kulturcns, d. v. s. rattens tidevarv.
De mi stridande folken forsakra visserligen att deras

segrar skola befria mansklighetcn fran imperialism, mili-

tarism, tsarism, kaiserism och allt annat som trycker folken!
Som om nagonsin ett folk — eller en klass eller en individ —
befrias pa annat satt an att dess e g e n s j a 1 vackes,
omvandes och helgas ! Sa lange nationalism och servilism
ligga folken i blodet, aro de ej i stand till denna sjalv-

befrielse. Och till dess denna blivit utford ar all samverkan
med de stora folken — under bevarad sjalvstandighet for de
sina — for de senare otankbar. Da de slaviska folken slut-

ligen aga frihet samman med ansvar, ratt samman med
pliktutovning, kommer deras stora stund i varldshistorien.
Den slaviska folksjalen har utomordentiiga, andliga varden
att ge manskligheten, bland dem kanske den nya religion
den bidar. Stora vittnesbord om denna folkandas egenart
har man redan i Tolstoj, Dostojewski, Kropotkin och andra.
Men sa lange den slaviska )>statsiden» binder eller martyri-
scrar den slaviska folksjalen, har Europa ingen viktigare
politisk kulturtLppgift an att bekampa nyss namnda »statside».
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for Europas framtid, som kriget tillintetgor genom att

uppdriva nationalhatet till vanvettets grans.

Den, som sokt klargora nationalhatets psykologi

genom pastaendet att detta hat »utfyller tomrummen
i forstandet», har delvis ratt. Hur ofta finner man ej

att nar begrepp fattas om en nation, dar tar fordomen
begreppets plats ! Detsamma galler om raserna. Att

rashatet nu synes vika, att den hatska rasnationa-
lismen underordnat sig statsenhetens krav, bevisar

icke att rasnationalismen ar overvunnen. Har som
i fraga om annan inre enhet, som kriget astadkommit,
begar man grova psykologiska felslut. Fosterlands-

kanslan har tills vidare samma makt som religionen

under stora vackelsetider. Da sammansmaltas hjartan,

da vidgas sjalar, da forsonas fiender. Alia kanslor

fa en ny betoning; den egna sorgen och gladjen in-

stiilla sina funktioner och erfaras endast i samband
med det hela. Motiv, som voro kraftiga, bli nu otill-

rackliga att framdriva viljeyttringar och omvant. Alia

varden omvarderas. Men lika visst som de enskilda

och partierna — sasom redan ovan papekades —
aterta sitt egenliv och sitt forna vasen, nar den reli-

giosa eller patriotiska extasen lagger sig, lika visst

komma nationernas och rasernas stridiga viljor att

atervakna. Forst nar statsiden blir individualistisk i

den meningen, att allt undantrangande av folkperson-

ligheterna, deras sprak, deras lagar m. m. upphor,
da kan man motse ett slut pa rasstridigheterna.

Sak samma galler om partierna, dar man anyo —
vid fredsslutet — kommer att hora talet om socialister-

nas bristande kansla for fosterlandets makt och ara,

ifall de da annu vidhalla sin rena syn pa folkpersonlig-

heternas ratt.

Socialisterna som de borgerliga fredsvannerna ha
lange pekat pa krigstillstandet som ett sa oerhort slo-

seri med folkens levande och doda rikedom, att den pa
kriget — och rustningar for kriget — byggda saker-
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heten endast blir skenbar. Det ar, med ett ord,

av patriotism som de sansade socialisterna velat orga-

nisational for freden. Nu ha de villigt tagit foljderna

av den nationalistiska politik de bekampat. Nationa-

Iisterna peka darfor pa den offervillighet, som krigs-

utbrottet uppenbarat aven hos socialister och freds-

vanner, for att visa — att nationalismens ide ar den

storsta och starkaste!

Socialister och fredsvanner svara:

»Icke nationalismen men patriotismen driver oss

i striden. Hum skulle vi kunna upphora att vara

fosterlandsvanner nu i vart lands nod, nar det just

varit var fosterlandskansla, som kommit oss att be-

kampa nationalismen och visa pa andra vagar att

trygga vart folks fred och frihet, utveckling och stor-

het? Man har ej velat folja dessa vagar och vad vi

forutsagt har skett: det har endast behovts nagra
timmar for att gora det latenta krigstillstandet

akut. Men emedan sa skett maste ocksa vi med det

enda nu befintliga medlet — vapenmakten — strida

for vart folks tillvaro. Skulle vi val underlata att

hjalpa till att slacka en eldsvada inom var stad, emedan
vi forgaves varnat for de eldfarliga amnen, man hopat
pa torget?»

Det ar lika sjalvklart att folket i nodens tid samlas
och enas, som det ar historiskt bevisligt att en sadan
enhetlig samling icke haller sedan det tryck faller

bort, som danade det. Varje parti har omedvetet hop-
pats att enheten inneburit de andra partiernas upp-
givande av sina meningar. Nigra ar efter den stora
fosterlandska hanryckningen strider man med samma
bitterhet som forut. Nationell enighet ar en drom och
icke ens en vacker drom. Sa ar ej heller mellanfolklig
enighet. Strid ar livets villkor. Men vad som icke ar
en drom, det ar att liksom fejderna mellan de enskilda
ej langre taga sjalvhamndens form, den tid kommer da
de ej mellan folken taga krigets form. Ty da ha folken
skapat en inbordes rattsordning och makt att uppe-
halla den.
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Att ett segerrikt krig med nodvandighet skall med-
fora en mangfaldigt stegrad andlig skaparkraft, detta

nor ocksa till de manga obevisade krigsdogmerna.
Folkets val stand och dess sjalvkansla kan

hojas genom segern. Darigenom vaxa ocksa mojlig-

heterna att de skapande valja stora uppgifter och fa

medel att utfora dem. Men nutidens inblick i arftlig-

hetens lagar hindrar oss fran tron att flera snillen fodas

pa grund av ett lyckligt krig, eller att en storstat

blir forhallningsvis mer valsignad med sadana an en

liten stat. Vad Tyskland angar, sa veta vi alia att dess

yppersta diktare och tankare skapade sina verk nar

Tyskland var svagt och splittrat. Vad den stegrade

folkliga sjalvkanslan a ena sidan framjar, det mot-
verkas a den andra dels genom den utatvanda rikt-

ning, som blir maktstallningens foljd, dels genom de

ovan papekade hamningar, som det avbrutna mellan-

folkliga utbytet orsakar. Nar Europas larde, diktare

och konstnarer fort kriget in pa de omraden, dar folk-

hatet gor mer skada an pa slagfalten, da betyder detta

att en hagelskur harjat den nya folkvarens fruktamnen.

Andliga bildningsverk — uppforda med lika mycken
moda och konst som medeltidens katcdraler — ligga

.som dessa i spillror. Rattskansla, samvetsgrannhet
och sanningskarlek, som man trott okullrunkliga at-

minstone pa kulturens hojder, ligga dar knackta av

nationalisrnens cyklon. Sjalvkanslan danar en fantas-

tiskt stegrad ljusbild av det egna folkets dygder,

liksom en skuggbild av fiendens fel. Saviil vid for-

svaret av det egna folket som vid anklagelserna mot
fienden, ar aven bland kulturens spetsar den andliga

fornamhet forsvunnen, som skyr allmanliggorande om-
domen och eftersagandet av rykten. Och om de

neutrala landen visa en samvetsgrann provningsvilja

at alia sidor, da anklagas de for neutralitetsbrott!! *

* Ett betecknande bevis pa nationalisrnens vana att

overskatta de e g n a nationclla vardena och underskatta
fiendens ar det — och med ratt — enhalliga bcklagandct
i Tyskland over Frankrikes alltjamt underhallna och scnastc
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IV.

De
3
som nu mena sig bevittna nationalismens seger

och »internationalismens bankrutb, sakna ogon att se,

oron att hora. Varje dag och i varje vra av varlden

visar intcrnationalismcn sin vcrklighet i de mest patag-

aren uppeggade revanschtanke, som inlett det i den, ur alia

synpunkter oriktiga, alliansen med Ryssland. Men Elsass-

Lotnringen hade dock under arhundraden och i innerlig

narhet tillhort Frankrike, och kriget, da de forlorades,

hade djupt krankt den franska nationals tolthct en. Sam-
tidigt predikas nu pa vers som prosa i Tyskland hamnd for

Tsingtau, en liten langt fran Tyskland liggande koloni, som
ej ens en mansalder varit i tysk ago och vars foidust ej

kostat 1,000 man i doda och saradc! Rcvanschtanken riktar

sig framst mot England, som uppeggat Japan. Samtidigt
har Tyskland uppeggat Turkict. Nar nu dcss bruna, gula
eller svarta skaror rasa mot »de kristna hundarna» kallas

detta ett vackert krigsbrodraskap I Nar liknande skaror
strida mot europeer kallas det en »skam». Nar curopeer
stritt mot dessa fargadc folk for att ta deras land ifran

dem, da har det varit en heeler! Ett annat betecknande
bevis ar de ryska revolutionsmannens nationalism, som visat

sig i deras tro pa en ny ande i Ryssland! En tro, som eftcr

ukaserna om Finlands forryskande m. m. visat sig vara
lika rorande orirnlig som all annan barnatro. Ett annat
bevis ar fransmans och bclgicrs oformaga att inse s i n
del av skulden, nar det forfarliga hande att deras harliga
kyrkor och andra gamla minncsmarken skovlades — dar-
for att de sjalva brukat dem till forsvars- eller spejar-
andamal

!

Overall^ aven hos de adlaste inom varje folk
3
visar det

sig att nationalismen lever kvar ocksa inom den renaste
patriotism. Darfor maste tanken pa ett slutligt fredstill-

stand borja och sluta vid uppgiften att rena p a t r i o t i s-

men fran nationalism. Och nar aven de adlaste
gora sig skyldiga till nationalismens orattvisa vardesatt-
ning, da far man ej undra over att de tarvliga naturcrna
bli stockdumma eller vilddjursgrymma i sitt nationalistiska
raseri. Man ber nu L ex. i Tyskland att bli forskonad
fran franska friska blommor i handeln; man ursaktar
sig for att lagstiftningen annu nodgar tyska pressalster
att vanstallas av ordet Copyright o. s. v. Strax cfter
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liga former : affarsstockningar, varubrist, livsmedels-

hojning, arbetsloshet och alia slags hamningar. Hela
det ekonomiska livet a r redan internationellt, liksom

det vetenskapliga och konstnarliga. Ingen an sa en-

sidig nationalism kan andra den var dag i tusen former
motande erfarenheten : att ingen manniska finnes, som
ej nu pa nagot satt lider just emedan den mellan-

folkliga vaxelverkan blivit ett livsvillkor for alia kultur-

folk. Deras odling har just vuxit i och genom denna
vaxelverkan och lika litet som den kunnat uppsta,

kan den besta utan denna internationella samverkan.

Men internationalismen visar nu pa ett alldeles n)'tt

satt sin makt: i och genom de stridande folkens iver

att var till sin forman vanda varldsdomen. Klarast

rojer sig detta i de krigforande staternas omsesidiga
fornekelse av varje s k u 1 d i kriget. Fordom besva-

rade sig icke den makt, som brot freden, med att

overtyga varldsmcningen om att detta skett uteslutande

av hogre bevekelsegrunder. Da omfattade man med
gott samvete den alltjamt forkunnade laran att

»ett folks kraft ar dess ratt; att det som gagnar mitt

folk, det som okar mitt lands makt ar skal nog for ett

krig». Nej, nu har kriget fatt sjukt samvete.
Nu forsakrar varje folk att det bidder for hoga, all-

manmanskliga varden vilkas ode ar forknippat med
dess egen seger. Alia saga sig kampa for ratten —
d. v. s. just den ide, som fredsvannerna aberopat mot
makten! Intet folk bekanner att det uteslutande varit

dess egen sakerhet och fortsatta maktutvidgning, som
drivit det in i striden. Intet folk vagar infor varlden

pataga sig blodskulden. Alia aro ivriga att infor

folkens ogon sta rena i fraga om de grymheter i

krigforingen, som motstandaren forebrar dem. Redan

1905 fordrade samma slags nationalism i Sverige att man
forsakade norsk akvavit och mesost, att man ej handlade
julklappar i Kopenhamn och cj stallde till fester i ett

hotell med dansk vard ! Ville en svensk man fira en
norsk gast med hissandet av hans lands fana, lick han
anonyma brev med titcln »Landsforradare 1»
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detta borde vara bevis nog for internationalismens

verklighet.

Da man ser denna fruktan for ansvaret, maste man
ge dem ratt, sora mena att regeringarnas mojlighet att

per telegraf och telefon framjaga ett avgorande, har

stor andel i krigsutbrottet. Hade man varit nodgad
att underhandla langsammare, kunde kanske Europas
nu pagaende sjalvmord atminstone blivit fordrojt.

Fran alia hall har man anklagat de omsom oarliga,

omsom ovisa underhandlarna. Samtidigt vaknar den
tanken att de underhandlingar, som forega mobili-

seringar och krigsforklaringar bora delgivas riksfor-

samlingarna och hemstallas till deras beslut. Vad
detta an blir, sa har folket da genom sina egna ombud
beslutat sitt ode, ej fatt detta sig palagt av nagra fa

och sitt ledarekall sallan vuxna personer.

Genomtanker man det ovan sagda torde man ej

kunna undga den slutsatsen : att vi ej endast ha att

rakna med nya forstorelsemedel och f 6 r-

starkta maktviljor utan aven med nya sjals-
ti 11 stand. Fortatade till klara begrepp bli dessa en
gang lika verksamma medel vid angreppen pa
k r i g e n som de nya morsare, vilka nu varit de verk-

sammaste medlen vid angreppen pa som ointagliga

ansedda fastningar.

V.

I framsta rummet bor da komma det argumentet, att

f r e d s v i 1 j a n ar fosterlandsk, emedan den i

den internationella rattsordningen ser det sakraste

medlet att havda de nationella vardena. Endast de
tranghjartade och kortsynta kunna ej fatta att for-

hallandet mellan en manniskas kiinsla for mansklig-

heten och hennes kansla for det egna landet aro lika

latta att forena, som hennes kansla for sin hernbygd
och sitt hem eller sitt land och sin hernbygd. Endast
de andligt fargblinda kunna orda om den »fargglada
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nationalismen» sasom en motsats till den »vallinggra

internationalismen». Dessa fargblinda ha aldrig sett

den loftesskimrande bage, som hojer sig over den
nu pagaende syndafloden. Den bagen har sin glans

just av fargernas mangfald. Den ger hoppet
om att de olika folkens egenarter en gang skola
besta bredvid varandra under ett lika
skont samspel, ett lika fredligt sammansmaltande
som regnbagens farger.

Visserligen blir ej varje folkfarg lika skarpt be-

gransad som nu — just som var enskild individualitet

icke far sta alltfor skarpt mot den helhet av vilken

han utgor en del. Men vad folken salunda under en
internationell rattsordning nodgas offra av nationell

maktfullkomlighet a ena sidan, komma de att atervinna

mangfaldigt i trygghet, kraft och utveckling, alldeles

sa. som individens vilja till liv mangfaldigt rikare uppen-
barar sig inom det samhalle, at vilket han maste offra

en del av sin sjalvhavdelse, men i utbyte vinner otaliga

viirden, dem han som ensam maste umbara. Den verk-

liga baltespanningen star ej mellan nationalism och
patriotism — sasom ovan i ett annat samband
betonades — utan mellan den foraldrade och den fram-

tida kanslan for faderneslandet. Medan nationalismen

alltjamt soker makt, ara och harlighet for sitt land genom
medel, som innebara faror for andra land, har patrio-

tismen den vissheten att det egna landets makt och
ara varaktigt kunna tryggas endast ge-
nom samverkan med andra folk. Medan na-

tionalismen hanar stravan efter internationella riitts-

former, soker saledes patriotismen skapa sadana. Och
langt ifran att det nuvarande kriget i detta fall ger

nationalismen ratt mot patriotismen, sa horas varje

dag stammor fran de krigforande folken sjalva, som
forkunna: att detta krig maste bli det sista mellan

Europas folk ; att det maste danas en alldeles n y
ordning mellan staterna i Europa for att trygga oss

fran upprepandet av de fasor vi nu genomleva. Och
av denna organisation hoppas redan nu vetenskapliga
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storman ett kulturframsteg, som lamnar allt forflutet

langt bakom sig.

Ma vara att tyskar hoppas dana denna nya

ordning under tysk overhoghet liksom engelsman

genom engelsk. Men om an cnderas seger tillfiilligt

skulle gynna cnderas imperialistiskt formade varlds-

fredstanke, sa kunna vi vara vissa om att ocksa dessa, i

och genom sin egen hegemoni »fredsskapande», varlds-

riken icke skola undga att besanna den lag, som galler

ej endast for traden utan aven for folktraden, den att

de »icke vaxa upp i himlen». »Det storre Tyskland»

som det »storre England)) kunna visserligen fa en for-

beredande uppgift for varldsgemenskapens forverk-

ligande, men heller intet mera. Ty ingendera kan dana
och bevara sin ledarstallning annat an genom det

medel, som forblir varldsgemenskapens motsats, d. v. s.

krigsberedskapen. Forst nar denna icke langre utgor
statsvaldets verkliga stod ; forst nar statsman med stora

fcankar leda folken in pa nya vagar for danandet av de

maktmedel, som behovas gent emot lagre utvecklade

folk och raser, kan man hoppas att de stora statsfor-

bunden — mellan germaner, mellan romaner, mellan
slaver — cj endast skola trygga freden utan aven den
akta nationalismen, d. v. s. folkpersonligheternas

okrankbarhet. Varje fred, som medfor stympningar for

nagot av dc stridande folken, blir ingen fred endast en
vapenvila — tills man omsesidigt hamtat sig och gjort

sina nya rustningar fardiga for att anyo borja blod-
avtappningen

!

Blir segern daremot ingens, da kunna patrioterna i

alia land ha nagon utsikt att forhindra en storstats-

bildning, som med vald vidgar de »nationelIa helhets-

staternas tranga fosterlandskansla».

Visserligen kan ett imperium omedvetet arbeta for

pacifismen sa som trusterna for socialisterna: genom
att fullkomna organisationer for internationell sam-
verkan och utbreda tanken pa en annan och vidare
sammanslutning an nationalstaten. Men da medlen
en gang aro fardiga, da blir det enligt Schweiz och
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Amerikas monster, som sinsemellan likstalldaoch sjalv-

styrande nationalstater komma att sammansluta sig

och sjalva valja sina ledare. Endast sa. bli folken villiga

att underkasta sig en internationell rattsordning, vil-

ken de enskilda folken ej kunna bryta utan att straffas,

alldeles sa som de enskilda landskapen en gang maste
underkasta sig rikets rattsordning. Vid varje sadan
uppgivelse har en kortsynt individualism satt sig till

motvarn. Men erfarenheten har sedermera visat att

vad man trott vara en sjalvuppgivelse i stallet blev en

hogre livsstegring under vaxelverkan med en hogre
organism. Liksom nationalismen pa. sin tid stod hogt
over patikularismen hos stridande landskap och stor-

man, lika hogt star patriotismen over nationalismen

eller med andra ord : den fosterlandskansla, som satter

mansklighetcn over nationen, ar vida overlagsen den
fosterlandskansla, som satter nationen over mansklig-

heten.

Och ej endast e t i s k t overlagsen, nej, overlagsen

iiven i formaga att trygga nationens maktutveck-
1 i n g inat som utat. Men blott en maktutveckling, som
ej gar andra folks ratt for nara.

Nationalism och patriotism vila pa motsatta askad-

ningar om malen och medlen for folkets kraft-

utveckling. Patrioterna maste nu bloda for nationa-

Iisternas ideer om de hogsta malen for nationens

livsvilja och det basta bruket av dess livskraft.

Alia offra sig gemensamt for att fosterlandet skall

besta, ehuru de sjalva forga. Men under tiden for-

tatar sig patrioternas vilja att rikta in folken pa nya
vagar och leda dem bort fran de vagar, vilka nu fort

dem in i en fasornas labyrint, ur vilken ingen utgang
tills vidare ar att skonja.

Det fordom horda talet att kriget befordrar det

naturliga urvalet har nu tystnat. Den allmanna varn-

plikten ar fientlig mot rashygienens mal. Vi veta att

det ar de starka, de val utrustade som dodas, stym-

pas eller bli sjukliga for livet ; det ar de till det

nya slaktets fader bast agnade, som i framsta rummet
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drabbas av alia krigets foljder. Nar man nu talar om
kriget som ett medel for urvalet, menar man att dct

blir det starkaste, mest livsdugliga folket, som segrar.

Detta var sanning, nar striden stod mellan manniskor

allena. Nu ar det forstorelsemedlens grad av full-

komning, folkmassorna och rikedomen med vilkas

hjalp de stora staterna krossa varandra och de sma.

Dessa senare ma gora under genom hjaltemod, offer-

vilja och duglighet; deras fosterlandskansla ma vara

hur glodande som heist: de krossas dock i kampen
mot overmakten, emedan de ej makta astadkomma ett

oovervinneligt motstand. Men ett sadant litet folk

hade kanske storre eller lika stora kulturvarden att ge

manskligheten som det stora folk, vars offer det blev.

Aven om man lamnar urvalets synpunkt a sido, sa

blir det tillstand mellan folken, vilket med vissamellan-

rum utmynnar i krig, ett skarande han mot alia kultur-

folkens stravanden under dessa mellantider.

De, som foirharliga kriget, sjunga en gammal visa

om att freden forvekligar. Grundligare an nu ha de

ej kunnat vederlaggas. Ty ingen vill val pasta att

kriget — som teologiens Gud — skapar av intet? Alia

de harliga egenskaper, dem kriget nu uppenbarat,
ha under fredstiden funnits. Men folkens ledarehadels
ej anvisat uppgifter for dem, dels ha dessa egen-
skaper, dar de klarast rojt sig — inom socialismens
kampande skaror blivit behandlade som samhalls-
fientliga. Och aro ej pa alia omraden faran och
striden den psykologiska anledningen till en kraft-

spanning som under ett kort skede kan bibehalla sig

vid mojlighetens yttersta grans — for att sedan ge
rum for avmattning?
Men aven om denna reaktion lamnas a sido, ar den

trost sann med vilken de unga nu do, den att »vi
forga, men vart land skall besta»? Hur forringat maste
ej landet »besta» nar dess yppersta aldersklasser som
valdiga Hkhogar tacka fatten ; nar dess friskaste blod
rinner bort med flodernas vatten, dess arbetsfora, starka
armar sprangas i luften; nar de hjarnor utslackas, som
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skulle lost folkets kulturuppgifter, skulle forskat eftcr

sanningen, skulle skapat skonheten, skulle tankt varlds-

forlosande tankar! Vad kan ett land vinna i om-
raden, i milliarder, i maktstallning, som kan er-

satta en brakdel av all den levande folkkraft, som sa-

lunda gatt forlorad ? * En enda man kan vara vard en

provins, en koloni, en milliard! Vad betyder den till-

falliga livsstegringen under kriget mot den omatliga

livsnedsattningen efter det? Kriget har kallats »det

organiserade sloseriet». Och detta ar sant ej blott ur

synpunkt av de materiella varden, som forodas, de
milliarder, som flyga bort med kulorna och sjunka med
batarna. Nej, emedan det nu icke ar yrkeskrigare utan
varnpliktige som strida, blir hela det kapital, familjer

och stater kostat ut pa deras fostran och utbildning

for fredens varv, forslosat. Ty de do just i den alder,

da de kunnat borja betala igen kapitalet i och genom
sitt arbete.

Skulle krigets skuggspel till tidernas slut komma att

avteckna sig mot »den planetariska horisonten», da
vore livet icke vart att forlangas med en sekund. Da
vore all stravan att minska dodligheten, hoja nati-

viteten, utrota folksjukdomar och farsoter, upphiiva

fattigdomens tarsot pa folkhalsan, stegra slaktets and-
liga och kroppsliga kvalitet, verka for rasforiidlingen

genom ett denna gynnande urval, grymt meningslos.
Ty da bleve malet intet annat an att skaffa ett allt

dugligare levande krigsmaterial i och for folkslakt-

ningarna. Krigets barbari blir mer och mer uppen-
bart, ju mer det tar vetenskapen i ansprak for att fylla

jorden, luften och vattnet med medel att odelagga
manniskorna sjalva samman med deras verk. Fort-

satter vetenskapen att gora krigsredskapen alltmer

mordande, komma kanske folkbrist och penningbrist

att framtvinga freds- i stallet for krigspolitik.

* Visserligcn pekar man pa den starka iiktenskaps- och
fodelsestegringen efter t. ex. det sista tyska kriget, en stcg-

ring, som det ekonomiska uppsvinget efter segern
orsakade. Men detta motvages av att sa manga av de
bast a aldrig bilda familj, eftersom de aro doda eller in-

valider.

3. — Kriget, freden och iramtiden.
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VI.

De beskyllningar for barbari, som horas a omse
sidor, harleda sig dels fran de nya krigsredskapens for-

storelsemakt; dels fran den hysteri, som krigsskracken

skapar; dels ur den allmanmanskliga bristen pa
noggrannhet i iakttagelser och i upp-
gifter om det iakttagna. I varje har maste ju

finnas element, som — da de aro ur rackhall for

manstukten — ge sin raa natur utlopp.*

Men intet ar orimligare an att tro att harar, som
inom sig sluta blomman av varje lands knltur lik-

som de stora skaror, vilka i fredstid utova de enkla

allmangiltiga dygder genom vilka ett folk bestar, att

dessa harar genom kriget med ens forvandlas till

barbarer! Vad som sker ar i stallet att just dessa

harar alltmer genomtrangas av hat mot k r i g e t s

barbari. I det stora hela aro de stridande icke

fyllda av hat och sjalva faltlivet ar sakerligen mindre

barbariskt an nagonsin. Det ar mannen utom skotthall,

herrarna vid skrivborden, som upparbeta det mystiska

vanvett, vilket tar sig uttryck i folkhat och krigs-

forharligande, tit vanvett, som av religion, poesi,

filosofi och konst danar sig en skyddande forkladnad.

* Da tyskarna pasta att ingen tysk gjort sig skyldig till

raheter ellcr grymheter, synas de glomma sin egen crfaren-

hct under fredstid. Da bekampa dc barnamisshand-
1 i n g a r i skola och hem, som ej sallan varit av den art

att de drivit barn till sjalvmord; da bekampa de s o 1 d a t-

misshandiingar, som ofta medfort samma toljd ; da
bekampa de dryckes- och duellsederna bland
studentema m. m., m. m. Och var tysk vet ju att inom
harcn pcrsoner finnas, som hora till de salunda bekiimpade
— liksom iiven drinkare och brottslingsamnen ga ut i deras
som i varje har. Ingen disciplin kan hindra att dylika per-

soner bringa de andra i out rykte. Dartill kommer att nar
— av hunger, somnloshet, modor, blodsutgjutclser — ut-

mattade man erhalla rusdrycker, sakna de, aven vid ett

mattligt bruk, sin motstandskraft. De bega under berusat
tillstand- ting, som de ej sedan minnas och saledes med
gott samvete forneka.
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De, som sta mitt i det bittra allvaret, forharliga i c k e

kriget, om de an gc sig och de siaa den trosten att

do den for faderneslandet ar skon! Att sjalv do ar

redan for mangen den lattare delen av krigarplikten,

medan den att doda blir allt svarare.

Blodsarbetet blir en fasa isynnerhet for alia dem,
vilkas arbete under freden i medelbar eller omedelbar
mening varit ett, som avsett att bevara och stegra

andras liv. Dessa ha de basta forutsattningar att

inse det orimliga i tanken att kunna humanisera
kriget. Hur meningslost ar ej talet om att durndum-
kulor icke aro »humana» kampmedel, att de strida mot
kultur och folkratt! Gora granaternas skarvor ej lika

rysliga sar ? Strider det ej lika mycket mot folk-

ratten att genom minor sanka neutrala staters fartyg,

att genom bombardering fran luften doda kvinnor och
barn? Allt, allt i kriget ar barbari. Roda korsets

verksamhet belyser detta barbariska vanvett med blixt-

ljus. Forst arbetar man pa slagfalten for att med all

makt sonderslita varandra. Sa samlas de sonderslitna

ihop, forslas till lasaretten, vardas med alia medel och
sandas sedan tillbaka for att an grundligare sonder-

slitas! Men krigets varsta barbari ar att det tvingar

alia till handlingar, dem de som enskilda med hcla

sin varelse uppresa sig emot. Ur denna synpunkt
aro de fiirgade trupperna, som annu kanna grym
stridslust, de av kriget minst misshandlade. De ovriga
maste nedtrycka sina andra hogre kiinslor under en

pliktkansla, som ej tar hansyn till annat an foster-

landets forsvar. Fran en och annan kommer, trots

censurens stranghet, ord vilka verka som stralkastare

over problemet hum sjalfulla man kunna utharda
kriget. De kunna det endast genom att tvinga sig
in i for dem nya sjalstillstand. Sa skriver

en ung fransk officer:

»Vi leva i en sa egendomlig tid, att man for att lida

sa litet som mojligt maste skapa sig en tanke-
gang, vilken ar avpassad efter forhallan-
dena. Kriget ar ju barbariskt. Kom ihag
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skildringarna fran forntiden och sir ay a

e f t e r a 1 1 t a n k a pa samma s a 1 1 s o m de
vilda f o 1 k s 1 a g e n. Tank cndast pa din a

medmanniskor, da du h a r en 1 e d i g stun d.»

Den, som later dessa ord sjunka djupt nog i sin sjal

och stanna dar for oavlatlig begrundan, inser vad

kriget ar: det tillstand, genom vilket artusendens

kulturarbete undankastas och at det tjugonde ar-

hundradets kulturmanniska aterskapas en vildes
sjal — pa det hon skall kunna sta ut med vad hon
upplever och utfor!!!*

Kriget har brutit in over en mansklighet, vilken som
aldrig forr ar bestamd av solidariteten. Det ar samma
manniskor vilka t. ex. genombavades av medkansla
vid jordbavningen i Messina, vid Titanics undergang,
som . nu av fosterlandskanslan drivas att med jub-

lande gladjc mottaga bud om sankta skeppsbesatt-

ningar, nedskjutna harar och briinda stader, vilket

allt kostar manniskoliv i sadan mangd, att de 1,600

offren for Titanics undergang bli en obetydlighet.

Denna motsats mellan samkanslan och kriget gor
att de stridande sjalva bli alltmer kansliga for det

vanvett, det barbari, det syndafall, som kriget ar.

I samband med de genom denna sjalsliga dualism
mangfaldigade fasorna, star sakforhallandet att nerv-

* Mindre etsande men lika betecknande aro en organi-
serad tysk arbetares ord, offentliggjorda i Volksstimmc:

» Vi marscherade tvars over slagfaltet. Massgravar,
overgivna gcvar och sonderslagna kanoner visade de stallen

dar striden hade rasat. Vi passerade nedskjutna hus och
branda landsbyar. I fjarran dundrade kanonefna. Over-
allt motte vi samma syn : hemska odeliiggelser, sviiltande

kvinnor och barn, gratande aldringar. — Min mening om
kriget ar densamma som forr: det ar mord och slakteri.

Det ar mig obegripligt att manskligheten i det 20:de ar-

hundradct vill nedlata sig till nagot sadant. Det ar varre
an Bertha von Suttncr skildrar det i sin bok Ned med
v a p n e n. — Varlden skall bli en jammefdal efter detta
krig.»

I samband harmed ma anforas att en tysk chauvinist
uttalat sin anhallan att slippa se Bertha von Suttners bok
i bokhandcln, ty den kunde verka ilia pa krigsvilligheten!
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och sinnessjukdomar alltmer hora till faltsjukdomarna.

I detta ligger en upprattelse for manniskonaturen. Det
finnes befallningar, dcm en kanslig manniska ej kan
lyda utan att forlora forstandet.*

Den ovan anforda unge fransmannens ord uttrycka

den nutida kulturungdomens sjalstillstand battre an
den svenske diktare, som nyligen forklarat: att den
yngling, som saknar varje kiinsla av krigaryrkets

charm, ar en markvardig utvaxt pa det svenska folk-

tradet!

Icke blott i vart land men i varje kulturland finnas

Iyckligtvis sadana »utvaxter». For klarare ogon aro

dessa utvaxter knoppar. De bada en ny var efter

den fimbulvinter, vi nu genomga.
Dessa krigshatande unga man tillhora mycket olika

stand och bildningsgrader, ifall man kan tala om
olika stand, dar det ju endast galler s j a 1 s tillstand.

I fraga om detta kan den olarde arbetaren sta

mycket hogre an det beromda lardomsljuset. Om an

de unga socialister, som i detta ogonblick vilja avrust-

ning, lida av en optisk villa i fraga om avstandet

mellan deras ideala drommar om en forbrodrad mansk-

* I sin krigsbild Samvetsk v a 1 har Strindberg givit

ett oforgangligt uttryck at denna form av krigarlivets

offervasen. Det ar pa av alia kanda sakforhallanden under
de scnastc krigeii som den ryska novellen Det r 6 d a
skrattet ar byggd. Den unge svensken Ove Ekelunds
dikt Kriget behandlar samma forctcelse pa ett kans-
ligt och mattfullt satt.* Tyskarna anse ju att ingen »krigs-

psykos» finnes. Men de neka ej att nervsjukdomar och
sinncssjukdom framtrada under kriget hos dem som hos
de andra stridande. Dc ansc att »utbrottet av psykos
i k r i g b e r o r pa, att i n d i v i d c r, s o m a r o psyko-
iogiskt belastade och salunda ej besitta nor-
mal resistens, a v, m i s s t a g komihit med till
fronte n». Under de givna forhallandena torde det dock
bli mycket svart att faststalla den psykologiska belastningen
eller atminstonc att bevisa att dessa individer ej i fredstid
kunde levat utan att anlaget kommit till utbrott. Att det

kan finnas fullt normala men fina sjiilar, som ej aga mot-
standskraft infer det kriget alagger den enskilda att utfora
och bevittna, torde knappt kunna bestridas.
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lighet och nuets verklighet, sa galler dock om dem
Viktor Rydbergs ord: den ideala synpunkten
liar alltid r a 1 1, ty den ser malet. Bland det

vasentliga, varlden politiskt lar av varldskriget, ar just

vad dessa socialister stadse sagt: att de fordelar for

freden, som man vantat sig av kapprustningarna, ute-

blivit; att ingen vapnad neutralitet kan skydda ett litet

folks nationella- integritet, ifall ett maktigare folk vill

kranka denna ; att nutida krig bli mer forodande, mer
fasansfulla an nagra foregaende och att vi infor dessa

fasor maste tvingas att med allvar prova tanken pa en

gradvis avrustning och en mellanfolklig rattsskipning

i fraga om mellanfolkliga tvister. Den, som invander

att denna rattsskipning aldrig kommer att bli verk-

sam, har inte mer tankeklarhet an den, som fornekar

gagnet av en strafflag darfor, att den ej kan fore-

komma alia mord och alia stolder! Manskligheten
skulle aldrig kommit framat om den, vid varje nytt

steg i nagon riktning, latit hejda sig av vissheten att

detta steg var otillrackligt for att med ens leda till

malct. Varje mal ha vi ju natt genom att ta manga
sma steg mot detsamma.
Men om det salunda finnes en tanklos morksyn pa

fredsarbetet, finnes a den andra en tanklos ljussyn.

Det ar dennas forkunnare, som ta forskott pa en
mellanfolklig organisation och ett hogre sjalstillstand,

som annu ej finnes. Pa detta obefintliga bygga de

sin visshet om var framtida sakerhet. De tro sig allt-

jamt bora mana till avrustning, ehuru intet borde vara

dem en vissare behallning av detta krig an att natio-

nalismen annu ar starkare an de mellanfolkliga kanslor,

av vilka de hoppas krigens avskaffande. Intet borde
heller vara dem vissare an att en folkratt, som ejkunde
stoda sig pa vapen ifall nagon stat kranker ratten,

tills vidare bleve vanmaktig.
Allra minst gagna dessa fredsivrare den stora sak,

de tjana, med talet om att proletaren ej har nagot
fadernesland att varna.

Ty lika litet som man far se fasan - ej ens krigets
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fasa fralsa varlden fran sig sjalv, lika litet sag

man nagonsin hatet vara uppbyggande. Karlek ar

den enda barkraftiga grunden for freden och ej endast

manniskokaiieken utan forst och framst k a r 1 e k e n

till faderneslandet. Var olycka har i Sverige ar

att forsvarsivrare varit fredshanare och
fredsivrare daremot forsvarshanare. Bada
gora sin sak den tankbarast storsta skada. Forst nar

det blir akta fredsvilja i forsvarsarbetet, nar det blir

akta forsvarsvilja i fredsarbetet; nar detta bedrives

icke i fosterlandsloshetens men i fosterlandskiirlekens

tecken, da lean fredsrorelsen fa hela folket med sig. Ty
da. star den pa verklighetens mark och bygger ej ut

i det bla. Om socialisterna vid krigets slut komma att

fa nagon inverkan i fredsstiftande riktning, da ar det

emedan de nu med liv och blod bevisat : att det varit av

fosterlandskarlek, de yrkat pa den fredforande

i stallet for den krigforande politiken. Forst nar

socialisterna i alia land bli sa maktiga att de

kunna h i n d r a krig, da ar tiden inne att borja av-

rusta. Nu ha socialisterna endast ett medel att over-

tyga den ovriga delen av folket att det icke ar av

veklig olust for modor, icke av sjalvisk ovilja mot per-

sonliga offer, utan av djupt sedliga skal, som de hata

kriget och verka for freden. Och detta medel ar att

v a 1 och villigt fylla sin forsvarsplikt mot
faderneslandet.

Nar hogern i alia land nu talar om »statsiden»,

som man i blind lydnad och offervillig sjalvloshet bor
tjana, da betyder detta att ett fatals — eller en endas
— meningar om riktlinjerna for statens yttre och
inre politik odmjukt skola anammas av flertalet. Inom
demokratiskt styrda storstater betyder detta tal,

att man vill fa hela folket med pa sto r s t a t s poli-

tiken, med ett annat ord imperialismen, som vill sta-

tens ekonomiska, koloniala och territoriala maktut-
strackning med alia medel; som vill rustningar
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for att bevara den salunda vunna makten och som
gor krig nar denna makt hotas. En demokrati, vil-

ken saledes i verkligheten leder till alldeles samma ut-

rikespolitik som nyssnamnda hogerforkunnelse. Pa
ingendera hallet har man allvarligt sokt gora det ut-

vidgningsbehov, varav storstaterna eggas, mindre vald-

samt genom en fornuftigt begransad befolk-
ningstillvaxt, genom en fornuftigt ordnad ut-

vandring fran de overbefolkade landen samt genom
vidsynta tullforbund och handelsfordrag.

Folkstatens ide ar, som ovan sades, motsatt

imperialismens. Den forra vill bevara och forsvara

den nationella enheten men vill folkets makt-
utvidgande framfor allt genom inre utveckling och
nydaning. Folkstatens ide innebar salunda samma
skillnad i forhallande till storstatens som det intensiva

jordbruket innebar i forhallande till det extensiva.

Folkstatens ide kraver i inre politiskt avseende en

alltmer genomford folklig sjalvstyrelse, genom att at

alia klasser och at bada konen giva samma med-
borgarratt.

Det ar socialdemokratien, som sakrast bar folk-

statens ide, medan liberalismen annu ej gjort ett klart

val mellan folkstats- eller storstatsiden och hogern i

regeln omfattar den senare. I det storsta imperiet,

England, har t. ex. liberalismen gynnat tanken pa
de olika riksdelarnas sjalvstyrelse, liksom den i Sve-

rige under unionskrisen sokte verka for likaberatti-

gande at Norge. Men i denna stund aro alia parti-

linjer oklara. Blott framtiden kan visa om det blir de
socialistiska eller de borgerliga fredsvannerna, om
det blir de kristna eller de icke-kristna, om det blir man
eller kvinnor, som med det storsta modet bekanna
sig till den demokratiskt-nationella, erovringar ute-

slutande, statsiden. Vid tal om detblivandefredsslutet,

ha de i detta fall klaraste linjerna varit de av de
borgerliga fredsvannerna uppdragna.*

* Se salunda nobelpristagaren A. Frieds artikel Das
V. i e 1, i Friedenswarte, X haftet 1914.
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VII.

Det innebar en forkrossande dom over de kristna att

det ar vi, de s. k. hedningarna, som nu forsvara

kristendomens eviga varden mot »den religiosa renas-

sansens» man. Det ar dessa senare, som med sitt

han overholja stravan for mansklighetens forbrodring

och tron pa vart slaktes utveckling han mot ett till-

stand av mellanfolklig solidaritet, varigenom julens

hopp — om freden pa j o r d e n och en god vilja inom
och mellan manniskorna — slutligen varder verklighet.

En och annan kristen prast — aven nagra svenska,

bland vilka vi finna var nye iirkebiskop — ha varit

kristna nog att stalla sig pa Guds sida vid de manga
forsoken att gora honom till nationalist. Att hararnas

Gud ar det gamla testamentets, ej det nyas, torde ej

vara svart att inse for envar, som nagonsin med
h e 1 a sin sjal — d. v. s. aven sin tanke — bett

sa som Jesus larde manniskorna bedja. Redan ordet

fader var nodgar oss till vissheten att Gud ar alia
de stridandes Gud och saledes ej kan se nederlag

eller. seger ur nagon av de stridandes synpunkt. Att

helga Guds namn innebar den djupaste motsats till

detta namns neddragande sasom part i masslakt-

ningarna inom en liten droppe av varldsalltet. Med
vilka ogon se de miinniskor upp mot Vintergatan, som
giva Gud aran for blodbaden pa jorden? Ha de ingen

aning om att det rike, om vars tillkommelse Jesus

larde oss bedja, var fridens och karlekens, icke nagot
jordiskt imperium ? Den Guds vilja, vi hoppas skall

ske pa jorden som i himlen, tolkade Jesus i Bergspre-

dikan. Det onda, varifran vi bedja om fralsning, ar

de laga naturdrifternas overvalde, saledes ocksa alia

de drifter till onda tankar, ord och handlingar, dem
nationalismen uppeggar anda till raseri. Vi utbedja at

oss alia det dagliga brodet, och detta innebar mot-
satsen till att vilja hindra andra folks ekonomiska upp-

blomstring. Vi anropa Gud om forlatelse for vara
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synder, vilket icke kan ga samman med var och en

av de stridandes ansprak pa nationell syridfrihet. Ett

ansprak, som t. ex. foranlett nagra spetsar inom
kyrkan att neka sin underskrift i den av Sveriges

arkebiskop borjade, akta kristliga rorelsen for ett snart

fredsslut.* Och bonen om forlatelse for egen del

ar oupplosligt forbunden med beslutet att sjalva for-

lata, De boner, som uppstiga om seger over sin

fiende eller det tack, som stigcr for denna seger, falla

doda till jordem Ty den, som offrar sin gava pa
altaret, maste forst forsona sig med sin broder om
hans bon skall na Gud.
Det ar nu mer an tjugu ar sedan som jag i arlig-

hetens namn framholl: att man ej hade ratt att kalla

* Det maste varit med underliga kanslor var arkebiskop
mottog svaren pa sitt forsok att samla dc kristna i en vadjan
for fred. Sarskilt svaren fr&n kejserlige overhovpredikanten
i Berlin och fran president en for protcstantiska konsistoriet

i Bayern. De avsla att underteckna den vadjan for freden,

som arkebiskopen satt i gang, emedan de milda orden
om att framtiden skall utrona orsakerna till kriget, ej

stamina med den tyska synen pa detta. De bada prclaterna
anse att det redan ar klart faststallt att Tyskland,
sjalvt overfallet fran fyra sidor, handlar i nodvarn och
fullgor en kristlig plikt, da det forsvarar sitt liv; att en
medlem av det tyska folk, som salunda orattfardigt anfallits

och bekampas med osanningar, ej kan vara med om ett

uttalandc, dar man hanskjuter till historien vad som redan
ar klart bevisat, namligen Tysklands fullkomliga frihet fran
all skuld i varldskriget.

En fullkomligare bekraftelse kundc arkebiskopen ej fa

pa dessa ord i sitt herdebrev: »Vad skola vi saga, nar
kristna inom den ena eller andra nationcn sluta sig till-

sammans och S^iga Gud till vittne pa sin moraliska over-

lagsenhet och man ropar till kristna broder av atman
nation: Vi hava ingen skuld, I aren de allena skyldiga?

Jag ger ej trycksvartans spridning at det, som fran skilda
hall enskilt berattats mig om vad man kan fa hora i Guds
tempel.»

Sa myckct beriittar han dock, att en kyrka i Paris gen-
ljudit av applader vid predikantens hamndemaningar ; att

man i Englands kyrkor predikar mot tyskarna som Antikrist

och att man i Tyskland dundrar fran predikstolarna i

kapp med kanonerna,
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sig — eller samhallet — kristet, nar man ej ville

gora allvar av kristendomens centrala forku li-

ne 1 s e. Derma ar att samkansla och sjalvoffrande aro

den smala vagen, som leder till livet, medan den andra

av livets stora grundkrafter - sjalvbevarelsen, vare sig

som individuell eller nationell sjalvhavdelse — inom
en ijesu anda efterlevd kristendom, aldrig kan

fa den ratt, som tillkommer denna. Just emedan
kristendom arligt efterlevd, icke kan medge den

enskildes eller folkets sjalvhavdelse pa andras be-

kostnad, har jag fornekat kristendomens all-

ma n g i 1 1 i g h e t i alia livslagen, for alia en-

skilda och alia folk. Det ar en underlig upplevelse

att vissa av mina forna angripare — angripare bland

annat pa grund av min s. k. kristendomsfientlighet —
nu sta pa den sida, som forkunnar de sjalviska n a-

turdrifternas obetingade berattigande
— da sjalvhavdelsen ar nationalistisk och tar varlds-

krigets form! Och detta ar ej nog: samma man-
niskor, som ropat »hadelse» nar jag talat om kristen-

domens relativitet, forklara nu — med bibehallna an-

sprak pa akta kristligt sinne — att intet av vad

bonen Fader var innebar kan forverkligas pa
jorden, att vi maste hanskjuta allt detta — till

evigheten!

For nation en sluta de sig saledes obetingat till

sjalvbevarelse- och sjalvhavdelseprincipen for vilken

alia medel aro goda. Att denna grundsats, genom-
ford inom den enskilda staten, skulle leda baklanges
till vildhetsskedets anarki, ar sa solklart, att detta

borde bli en anledning att avgora om anarkien m e 1 1 a n
staterna maste anses mer oovervinnelig an den varit

inom var enskild stat?

Om nagot ar en »naiv forenkling» av ett jatte-

problem, sa ar det detta nationalistens godtagande av

krigets jordiska evighet. Lika naivt forenklar Tol-

stoy och andra djupt kristna fredsvanner detta pro-

blem. Dess enda verkliga losning liar jag och manga
med mig under artionden talat om : en under strid
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och lidanden efterstravad harmonisering mellan

sjalvhavdelsens och sjalvoffrandets bada lika berat-

tigade grundkrav. En harmonisering, vilkcn inom de

enskildas liv ar det innersta helgelse-problemet och

inom varje folks liv det innersta kulturproblemet.

Under vissa skeden i de enskildas som i folkets liv,

overvager den ena grundkraften, under ett annat den
andra. Hogst na vi, nar — i vart liv som enskilda eller

som folk — ett jamviktslage mellan de bada grund-

krafterna intratt.

I folkens liv sta de stora vagmarkena vid de punkter

dar en ratt, som varit maktlos eller en

makt, som varit rattslos utfyller sin brist sa

att ratten blir maktig, makten rattfardig.
Den tragiska spanningen i fraga om kriget och nu-

tidsmanniskorna ar: att staten fostrat dem till lydnad

for ratten under forsakelse av en ohejdad maktutveck-

ling, medan staten sjalv handlar efter den lagre moral,

som ger makten ratt.

Problemet ar att de offer av sin frihet, som indi-

vider eller folk gora for ratten, skola fa samband med
vidgandet av deras v e r k I i g a och varaktiga sjalv-

havdelse. Overallt diir vanetankandet finner ett an-

tingen — eller och kraver ett val mellan makt
eller ratt, satter den livstroende ett bade — och

:

den enskildes och samhallets sjalvbevarelse genom
den enskildas kraftutveckling, det egna och andra
folks sjalvbevarelse genom folkets kraftutveckling.

Den livstroende nojcr sig ej med anvisningar pa
evigheten sasom trost for jordens himmelskriande
elande, vare sig detta tar krigets eller andra former.
Han tror med Goethe att »livet sjalvt ar livets me-

ning». Med andra ord : han tror att h a r pa j o r d e n
skola problemen losas, framfor allt det om sjalvhav-

delsens och sjalvforsakelsens slutliga enhet for folken

som for de enskilda. Detta ar jordelivets uppgift, som
icke kan hanskjutas till »evigheten», eftersom det just

ar losningen av vara j o r d i s k a problem, som vi ha
att utfora under d e n n a blink a v evigheten!
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Det ar den gamla vidskepelsen att evigheten ar h i n-

sides jordelivet, som i detta avseende vallar all

tankeforvirring. Jordelivet a r den del av evigheten,

som vi bestamma gcnom vart medvetna handlande!

Vad som var fore, vad som kommer efter veta vi ej.

Vad vi veta ar: att var uppgift som evig-
hetsvarelser tills vidare ar bunden vid
j o r d e n. Vi, som havda att denna uppgift ar

att framja det utvecklingsforlopp v a r-

igenom de vilda drifterna foradlas, det
r a a valdet viker och s t y r k a blir liktydig med
makt till det ratta, vi arbeta ej endast enligt

kulturens och kristendomens, nej, aven enligt den djupt

forstadda evighetstankens innebord!

Den, som verkligen anat Jesu ande, maste under
detta bone- och blodflodets tidsskede oavlatligt for

sin inre syn ha varseblivit hans anlete sa som Leo-

nardo danade det, med sorgskalvande mun och
blygselsankta ogon infor Judasdadet. I varje sann

kristens oron maste ha ljudit orden

:

Blod skoljer varlden i en andlos fors,

och det ar du, mitt hjiirtas Gud, som bloder

och varldens oster, vaster, norr och soder

de aro armarne utav ditt kors.

Den enda mojligheten att under ett krig giva Gud
vad Gud tillhorer, det ar genom den odmjukhet, som
talade i en verkligt stor krigforares ord, i Abraham
Lincolns, nar en av hans medkristna fragade honom
om han var viss att ha Gud pa sin sida? Svaret

blev : »Pa den saken har jag aldrig tankt. Vad jag

skulle vilja veta ar, om jag star pa Guds sida.» Ingen
torde kunna pasta att det nuvarande kriget hor tilldem,

som foras pa Guds sida. Med andra ord: som varit

nodvandiga for nagon stor fralsare-
tankes genombrott. Ja, vi tro icke langre att
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krigen nu aro oundvikliga ens nar det galler stora

tankars seger. Ty v i t r o och vi dela denna tro

med utopisten Jesus — vad den religiosa renassansens

man forneka: att manniskoslaktet kan hojas ; v i

aro alltfor fromma att noja oss med den verklighet,

som ar. Vi brinna av det heliga nitet att forvandla

jordens anlete. Vi veta oss vara Guds hander
nar det galler att forverkliga julloftet : att allt krig

med storm och blodig kladnad skall uppbrannas.

Vi forsta att de, som i jordelivet endast se en natur-

krafternas blinda strid — med andra ord de, som
arligt kalla sig gudlosa — icke kunna hoppas att vild-

djursdrifterna skola kunna forjagas ur manskligheten
eller den helige ande dar frigoras ; att de, pa den
grund, aro vissa att krigen upphora forst med jor-

dens undergang. Men huru star det till i de hjarnor,

som hardnackat soka forena denna visshet med an-

spraket att sjalva vara kristendomens och idealismens

fornyare ; som samtidigt anse sig vara forkunnare

av en ny, antiindividualistisk sedlighet och dock gora
dorrarna vida och portarna hoga pa det att makten
ma draga darin ? Allra underligast ar deras ansprak
att de komma med en ny sanning. Redan Darius hogg
in i en klippa maktlarans losen: »den, som gynnat
mig har jag gynnat, den, som statt mig emot liar jag

forgjort.» Maktlaran har redan i var litteratur sin be-

kannelseskrift, den, som Ahasverus meddelar Prome-
theus i Viktor Rydbergs dikt: en bekannelse, som
svenska professorer och doktorer, docenter och stu-

denter nu ra'ttroget forkunna!

Ahasverus talar om hur Jesus

. . . spreel med sina upprorstal

bland folket ut. att oss ar forcskrivet

att leka barn och syskon genom livet

och leka sa oss in i hi miens sal.

Hans syskonliv ser man dock intct av,

som forr ar manskan herre eilcr slay;

ty hell dig starkel vc dig som ar svag,

det ar nu varldens evigt samma lag,
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som ingen rubbar — lika litct han,

som du, i bojor lagde upprorsman,

Guds vilja visar sig i del som ar;

er vilja blott i det som »borde» vara;

Gud bjuder over alia stjarnors har;

I bjuden over edra hugskott bara.

Ert stridsrop ar som fladerpipans drill

mot braket av den askande orkancn.

Nu sager jag dig, gaining, kort och kallt:

En kamp for liv ocli makt star overallt

oeh maste rasa genom alia tider.

Och vad allt annat liv ar foreskrivet,

det ar en lag jamval for manskolivet:

dar kampas oppet ellcr mcd forsat,

och aldrig, aldrig skall den fejden dampas.

Dar kampa har mot har och man mot man,

de svaga slaktas eller varda slavar,

de skonsta landen iiro jattegravar

for folk, som skandat och forott varann.

Ar varlden icke som hon »borde» vara,

ar hon likval den yppersta som givs,

och nagon battre lar val ej din skara,

och du ej heller mana fram till livs.

Nar prometeiska svarmare forstatt

att satta svard i hand pa de fortryckta,

kan stundom sadan lek med seger lykta,

men da ar segern sken och villa blott,

ty Maktens lag tar ut sin ratt igen

om an i annan form, med andra man.

Av samme predikare fa vi aven veta att individualis-

merij d. v. s. den enskildes trots mot den varldsordning,

bans samvete ej kan gilla, ar darskap eller brott, att

underkastelse ar den ratta visheten. Nar Prometheus
medger att maktens Gud
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. . . racier over allt

men i inin egen \ arid gov han det icke.

hanar Ahasverus

:

Din egen varld, det ar ett hiidiskt jag.

Prometheus ger individualismens eviga svar

Utur vars djup fornims en helig lag.

Och derma lag

. . . skall saga genom alia tider

giv trost och hjalp och varn at den som lider

och bcij dig aldrig for en sjalvisk makt!

Denna sjalviska makt, som for sina syften vill binda

individualiteterna under auktoritetcn, bar en gang r e 1 i-

gionstvangets drag. Vart folk horde da till den
prometeiska skaran, som tog upp kampen mot mak-
tens Gud och vann det matt av individuell frihet,

som den tiden kunde ge at tron och tanken. Nu har

vart folk vansliiktats sa, att det ej igenkanner hum
maktens Gud talar i den nutida forkunnelsen av »stats-

iden» sasom staende over ratten. Ja, att en stor del

av var ungdom hanar striden

. . . for det som borde vara

och godkanner den mer an nagonsin fasansfulla verk-

lighet, som ar. Det ar dessa samma, som vid Gustav
Adolfsfirandet tala ljudeligast om det ideala mal, han
foil for. Men i den nya striden for ratten kunna de ej

igenkanna samma ideal som det Gustav Adolf, i en

annan tidsform, kampade for!

Den heliga oron att ej lata sin jordedag sparlost for-

svinna for slaktets utveckling uppat, har aldrig plagat

dessa med verkligheten valnojda, som — hanvisa till

evigheten nar dc jordiska disharmonierna bli alltfor

sonderslitande till och med for deras oron ! Med denna
billiga atbord anse de sig bevisa sin egen idealism,
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medan vi, som mena att idealismen framfor allt ar

arbete for vara ideal, kallas naturalister, emedan vi

peka ej mot himlen men mot var egen panna och vart

eget hjarta for att finna disharmoniernas slutliga 16s-

ning. De herrar, vilka nu tjanstgora som Guds konsul-

tativa statsrad, hana var livssyn som »jordbunden» och

vara synpunkter pa utvecklingen sasom »grodperspek-

tiv». For dem ar individens blinda lydnad for den
statside, folkens 1 e d a r e omfatta — nu narmast den

att krigande omforma varldskartan — den enda akta

idealismen. Ty salunda blir den enskilde medhjalpare

vid det kartografiska forverkligandet av »Guds vilja i

himmelen sa ock pa jorden»!

Dessa larde, som vid skrivbordet »leka kartandrare»

medan folken gora detsamma med morsare och million-

harar — frojdas at att, infor denna nya karta, blir det

val antligen slut pa den enfaldiga utopien att »frid

pa jorden» nagonsin blir mojlig — eftersom Guds tyd-

liga vilja var krig pa jorden. Till dessa lardas begrun-

dande ma. har paminnas om ett djupt diktarord: »En
varldskarta, som ej innesluter Utopia, ar
ej vard ett ogonkast. Ty den utelamnar
det enda omrade, vid vilket mansklig-
heten stadse kommer att land a. Var gang
den landat, ser den sig om, varsnar ett

battre land i fjarran och hissar anyo se-

gel. Framsteg ar forverkligandet av den
ena utopien efter den andra.»

Vi finna vart perspektiv hogre nar vi mot det som ar,

stalla vara brannande viljor till rattfardighet och god-
het, sanning och skonhet redan har pa jorden, i stallet

for att ge rekvisitionssedlar pa evigheten for de kra-

vens fyllande. Vi tro att dessa vara sjalars hogsta

krav aro uppenbarelser fran evighetens Gud; ja, att

den utvecklingsdrift, som ar ett med livet,

ar den enda, oomtvistliga uppenbarelsen
om varldsviljans riktning. Denna nya tro

aga de, som med religios hanforelse ge sina krafter

at arbetet pa jordelivets forvandling. For denna nya tro

4. — Kriget, fredcn och iramtiilen.
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ar den onda manniskoviljan, ej Guds vilja, orsak

till krigen och darfor kan en omdanad manniskovilja

komma dem att upphora. Denna nya vilja innebar ej

nagot uppgivande av faderneslandets livsvarden eller

av statsidens hoghet, nej, tvartom en Iidelsefull visshet

att pa battre satt kunna bevara och stegra dessa livs-

varden och tjana denna ide. Den, som sammanblan-
dar det individualistiska kravet pa medbestamnings-
ratt i fraga om de fosterlandska mal, for vilka man
vill offra sig, med egoistisk likgiltighet for fadernes-

landet, den miinniskan har aldrig upplevat de storsta

ogonblicken, har aldrig anat det hogsta av sjalstill-

stand : det, da vart samvete star ensamt mot allt och

alia och valjer sin egen vag att tjana sitt land eller

sin ide. Endast den, som sa levat, vet var gransen

gar mellan individens lydnadsplikt och jag-vilja. En-

dast han vet, att aven for folks jalen galler den

hogre lag, som med kristendomen gavs at manni-
skorna: vad gagnar det dig om du vinner hela varl-

den och tager skada till din sjal!

Det ar hog tid att den svenska ungdomen gor sitt

val mellan nationalismens maktlara och patriotismens

rattslara; mellan Ahasverus och Prometheus, mellan

Asien och Europa eller, for att bruka Gustav Adolfs

ord, mellan djavulen och Gud. Sasom vagen nu ut-

stakas, leder den ratt in i den nationella sjalvupp-

givelse, mot vilken nationalisterna med berattigat patos

varnat oss for. Blott den »statside», som lagger

ansvaret for och ledningen av folkets oden i dess egna
hander, ar vasterlandsk och s v e n s k.

Socialismen har den stora historiska uppgiften att

ratta liberalismens individualistiska ensidighet genom
att dana den social a demokratien. Detta kan aldrig

ske genom tillbakagang till den antiparlamentariska

statsiden. Det kan ske endast genom att alltjamt full-

komna folkstatens ide: genom att fordra alia offer

av individuella friheter ur folkgagnets, ej ur

nagot klassvaldes eller favaldes synpunkt.
I alia tider och alia land har den konservativa
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statsvisheten varit och ar att undertrycka det tan-

kande, det troende, det tungomal, som icke varit de av

staten erkanda. Den sociala och radikala demokratiens

mal ar att var enskild inom staten i hogsta mojliga

matt far utveckla sina saregna krafter, for att darmed
tjana det hela och i hogsta mojliga matt far ratt till

sjalvverksamhet aven pa statslivets omrade. Nationa-

lismen ser alltjamt i kampen mot socialdemokratien

och radikalisrncn sin fosterlandska uppgift. Patriotis-

mens mal ar att alltmer utbyta statens yttre aukto-

ritet over medborgarna mot deras frihet under
an s var, det enda, som for statens verksamhet danar

ett i sann mening etiskt underlag. Darfor vill patriotis-

men dana medborgare med individuell utveck-
1 i n g i stallet for den uniformerade ; med frivillig 1yd-

nadsvilja under de mal och medel for statens verk-

samhet, dem de sasom medbestammande valt. Det ar

lagt att av blind lydnadsplikt drivas fram pa vagar,

man icke valt och ledas mot mal, man icke godkant.

Den, som laser historien ratt, vet att ej .endast for med-
borgarnas lycka, nej, aven for statens bestand och
kraftutveckling har sjalvbestamningen agt ett hogre
varde an harskarbuden. Envar, som laser historien ratt,

vet att motstand — fran individer eller folkklasser

eller riksdagsminoriteter — mot det bestaende, varit den
forsta borjan till utveckling mot hogre tillstand, till

nyskapelser, som sedan blivit de hogsta folkliga varden.

Men detta innebar ej att de dygder skulle kunna
umbaras, dem den bestaende staten fostrat och som
fran den militaristiska samhallsordningen overtagits

av socialismen. Solidaritet, disciplin, den enskildes

underordnande under det hela, bli alltid behovliga

sasom grundval i varje slags statsbyggnad, varje sam-
verkan for sociala andamal. Men de komma i folk-

staten att ligga till grund for en helt annan over-
byggnad an i den imperialistiska storstat, som nu
anses vara den adlaste moderna byggnadsstilen.

Inom folkstaten offras ocksa individuella friheter,

men for att na det slutliga malet: frihet, utveck-
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ling och lycka for alia de individer, som utgora folket.

Inom storstaten offras individernas frihet, utveckling

och lycka for det syftet, att den egna s tat en — mili-

tariskt och ekonomiskt — gent emot andra stater

skall bevara overmakten. Sa visst som det sedan

artusenden visat sig att storstaten maste vara mili-

taristisk sa lange ekonomisk och politisk makttavlan

ar dess mal, sa visst har socialdemokratien jatteupp-

giften att ekonomiskt och politiskt organisera varlden

sa att varje folk utan militarism far sin plats i solen.

Som ovan betonades kommer Europas framtid till

stor del att bero pa om socialdemokrater och paci-

fister efter striden skola fortsatta och lyckas i sitt

ur alia synpunkter bcrattigade motstand mot den
nationalism, som framkallat kriget. Ett motstand till

vilket de nu borde vunnit en hundrafaldig styrka

just genom sin i handling visade patriotism
under kriget. Redan vid borjan av detta framtradde

den djupa motsatsen mellan socialisters och pacifisters

tankar om en blivande fred och de av nationalismens

malsman uttalade. Efter en seger kommer det av-

gorande provet for patrioterna. Ar deras befri-
else fran nationalism verklig, da kunna de
kanske betyda nagot for ett fredsslut, som tryggar

viirldsfreden. Sker daremot fredsslutet i makt-
larans tecken, da blir detta andra akten i det drama
om Europas solnedgang av vilket kriget var den
forsta. All europeisk kraftutveckling i uppat-
s t i g a n d e linje, all stor statskonst, all tnaline d-

veten folkvilja maste enas i detta mal att trygga
folkindividualiteternas frihet mot valdet. Att varje

folkindividualitet tills vidare ocksa maste trygga sig

sjalv; att saledes forsvarspliktcn ar oavvislig eftersom

avrustningstiden ar avlagsen, detta ar en sanning, vars

forkunnelse verkar dess kraftigare, ju mer den halles

fri fran reaktionara inslag. Och reaktion ar: att ett

folk, som at sig erovrat friheten och ratten, borjar buga
sig for makten och i den obetingade hangivenheten
for storstatsiden ser den polstjarna efter vilken de
enskildas samveten bora styra sin seglats

!
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For oss, som voro unga for fyrtio ar sedan och nu

ater se vasterlandets folk i krig, aro dessa fyrtio ar

en ansenlig del av det liv under vilket vi hoppades fa

bevittna sa manga stora humanitetens segrar. Men vi

veta att fyrtio ar endast aro sekunder i d e t utveck-

lingsforlopp, som har armillioner bakom och armil-

lioner framfor sig. Vi alia, som nodgas do utan att

ha upplevat nagra stora forverkliganden av var ung-
doms renaste drommar, vilja dock bevara tron pa

humanitetens slutliga seger. Ty denna tro ar ett med
tron pa att manniskoslaktets jordeliv har
en evig mening. Bade de, som se denna eviga

mening i kristendomens ljus och de, som ana den

i en annan dager, kunna motas i denna tro: en

tro, som belt och hallet motsvarar den bibliska be-

stamningen att vara »en fast fortrostan pa det man
hoppas och intet tvivel om det man icke ser».

Manga av dem, som nu skalva i harm, grata av med-
kansla, vaka i angest over allt det lidande, alia de
fasor, som for oss okanda eller kanda manniskor
genomga, sta alls ej ut med att endast arbeta for fram-

tiden. De vilja handla i nuet. Dessa fraga sig om intet

ar att gora for att fa kriget att stanna? Var arkebiskop
— liksom paven — har forgaves — gjort sin vadjan

till de kristna. Varldens 12 millioner rostrattskvinnor

forsokte vid krigets borjan en vadjan; den lamnades
da obeaktad ; huru mycket mer skulle det ej bli fallet

nu! Obeaktade blevo t. o. m. socialisternas kraftiga

manifest mot kriget. Lika verkningslos blir den av

amerikanska socialisterna foreslagna »kongressen».

Nej, det blir forst nar varldsbranden fortart sina

brannamnen, forst nar ett folk segrat eller alia for-

blott, som man kan borja tala om freden. Da kanske
blir en samverkan tankbar mellan de akta kristna, rost-

rattskvinnorna, socialisterna och pacifisterna. Denna
borde ga enligt de linjer, dem fredsvannerna i Tysk-
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land, England, Holland redan uppdragit, linjer, sorn

ga rakt pa det narmaste malet : minskade krigsfaror

och 6 k a d e fredsmojligheter.* Detta ar det mesta, man
* I Holland har i oktober stif tats en ny freclsforening

»N e d e r 1 a n cl s c h e Anti-Oorlog R a a d»
y i syfte att

aterupptaga de internationella fredsstravandena. Den har
riktat upprop till saval det hollandska folket som andra
kulturfolk nied maning att stodja foreningen i detta arbete.

Foreningen framhaller diiri den nuvarande frcdsrorelsens
oformaga att avstyra varldskriget och ser skalet dartill i

dess bristande organisation. En battre, sammanhallandc
varldsorganisation vill den nu sjalv astadkomma. Som sina

narmaste arbetsuppgifter niimner den:

1) Studium av dc orsaker som lett till det pagaende
kriget.

2) Undersokning av medlen att bringa en stadigvarande
fred till stand.

3) Studium av krigets ekonomiska, moraliska och intellek-

tuella fdljder.

4) Utredning av de reformer i folkens internationella
forbindelser

?
som kunna forebygga krig for framtiden.

5) Bildande av en stark riationell och internationell • sam-
manslutning av alia fredsvanner.
De i punkt 4 omnamnda reformerha utforas narmare pa

foljande satt:

a) Narmare samarbete mellan Europas makter.
b) Fastslaende av grundsatsen, att tvister mellan civili-

serade stater aldrig fa slitas med vald.

c) Andring i landbesittning far endast ske
med ifragavarande invanares tillstand.

d) Parlamenten eller atminstone deras ut-
skott maste fa storre inflytande pa interna-
tionella fragor.

e) Granskning av imperialistiska utvidgningspolitiken.
f) Frihandel eller atminstone lika ratt till handel i

kolonierna.

g) Battre reglering av tavlan pa handelsmarknaderna.
h) Ing|n enskild y i h s t pa vapeatillverk-

ningen.
i) Undertryckande av all hets mot andra folk i pressen.

j) Undersokning av kaperirattens forhallande till flott-

utgifterna,

Uppropet ar undertecknat av en rad framstaende hol-

landare: statsman, jurister, larda, aktiva fredskampar och
aven kvinnor.
De engelska fredsvannerna hade redan tidigare kommit

med forslag, som siirskilt i de kursiveradc punkterna over-

ensstamma med de har framstallda.
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kan tanka sig att nu uppna. Aven om de socialistiska

omdaningsplanerna i fraga om frambrin-
gande och u t b y t e inom och mellan folken redan

vore verklighet, kunde det oaktat nationalistisk makt-

tavlan valla krig. Varldsfredens grundvillkor ar och

forblir ett malmedvetet, ett oavlatligt arbete for den
s j a 1 s k u 1 1 u r, som ensamt kan omdana nationalis-

men till patriotism.

Det ar forst och sist i och genom d e 1 1 a oerhort

langsamma arbete, som kvinnorna kunna verka mot
framtidens krig och for framtidens fred.

VIII.

Fran slagfalt som sjuklager har man dessa manader
last skildringar om de doendes sista ogonblick. Ofta

har deras sista ord varit det hjartskarande ropet eller

den svaga sucken

:

Mor, m o r

!

Detta rop synes mig symboliskt for den fortvivlan,

som nu gripit manga man under kanslan av vanmakt i

fraga om krigets fasor. De kalla sarskilt modrarna
men aven kvinnorna i allmanhet till hjalp for att

fralsa varldcn fran dessa fasor.

Den ene mannen tror att om kvinnorna i alia land
— aven de stridande — bade om fred, skulle den
komma. Den andre tanker att om kvinnorna hade
rostratt, skulle de kunna framarbeta en fredforande

politik; en tredje menar att om kvinnorna tillgrepe

den utvag, som redan Aristofanes anvisade : att neka
foda barn, da bleve krigen omojliga. Och som dessa
man, sa tala annu flera kvinnor. Men manne tankande
man och kvinnor verkligen kunna tro att flertalet
kvinnor redan nu skulle motsvara deras forhopp-

ningar?
Forst och framst aro kvinnorna inom de stri-

dande folken nu lika brinnande vissa som mannen
att striden maste foras fram till det egna folkets seger,
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om derma sa skall kosta »sista blodsdroppen och sista

6ret». Kvinnobreven fran t. ex. Tyskland och Frank-

rike aro varandra sa lika som vore de skrivna fran

samma folk. Varje vadjan till de krigforande folkens

kvinnor att nu verka for fredsslut bleve harmset
avslagen.

Vad rostratten angar, sa tror ocksa jag att den skulle

skaffa manga goda kvinnliga viljor at en fredsforande

politik. Men vi borde, efter det nu gangna aret, grund-

ligt veta att det finns stora massor n a t i o n a 1 i s-

t i s k t sinnade kvinnor. Dessa ha ej endast velat ett

betryggande forsvar at landet — i denna vilja borde

alia kvinnor kunna vara ense. Nej, de ha verkat

for »nationell» samling och forsvar genom att — del-

taga i det inbordeskrig, under vilket man brukat de

dumdumkulor, dem saval kristendom som kultur ior-

bjuder : logn och falskt vittnesbord, tanklost efter-

sagande och lattsinniga antaganden! De tusentals

svenskaiortalskvinnorna ha salunda skadskjutit heder-

liga och fosterlanusalskande svenskars goda namn och
rykte. De nationalistiskt sinnade kvinnorna eggade
under unionskrisen till krig mot Norge. De orda om
nationens forsumpning genom den hundraariga fre-

den. Ja, somliga tala nu om att Sverige borde franga

sin neutralitet. Tror man att rostratten skulle omvanda
dessa kvinnor till fredskampar?!
Vad moderskapsstrejken angar behover man ej spilla

ord pa dess outforbarhet. Vad sarskilt de krigforande

landen angar, kan man lattare tro att den fosterlandska

offerviljan kunde bevcka kvinnorna till polygami, an att

de skulle forsumma den nu predikade plikten att atcrge

fosterlandet sa manga soner som mojligt. Och intet

ar ur nationalismens synpunkt viktigare. Varje stat,

som bygger sin makt och ara pa sin krigsberedskap,

maste se pa sina modrar med samma ogon som den
forste Napoleon, om vilken nagon sade »att hans
blickar tycktes vilja riva fram nya krigaramnen ur

modrarnas skoten».

Nej, att foda manga soner, att at deras vard och
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fostran offra sina basta krafter; att med hogburet

huvud, med brinnande hjarta se dem draga ut for att

sondertrasas, detta ar vad kvinnorna i alia land komma
att fortfara med — anda till dess folksjalen ej langre

beharskas av den nationalistiska synen pa fol-

kens makt, ara och harlighet.

Men nar vi sta infor sjalva huvudfragan, den o m
och huru en sadan omvandling av sjalstillstandet

skall ske, da maste — trots all nationalism aven hos
kvinnorna — den annars trostlosa och radlosa tanken

stanna hos dessa.

Ty det nuvarande tidsskedet visar oss att ett nytt

sjalstillstand — ehuru hos manga halvt omedvetet
— borjar danas hos kvinnorna.

Forst och framst finner man att, medan mannen
i de stridande landen slappt folkhatets lidelser losa

under former, dem man atminstone hos kulturens

barare numera ansett omojliga, sa har ingen bety-
dande kvinna latit forleda sig till sadana utgjutel-

ser. Det gar tvartom genom de kvinnliga uttalanden

en aterklang av Antigoneordet:

ej till att hat a, till att alska foddes jag.
Manga bud ha kommit om kvinnlig godhet mot sa-

rade fiender. Att i de raaste folklagren nagra hyste-

riska kvinnor begatt rysligheter mot fienden, utgor

ingen anledning att andra nyssnamnda ljusa syn pa
kvinnornas hallning i det hela. Det avgorande
ar om hos de bildade kvinnorna kulturen natt sa djupt,

att nationalismens yrsel hos dem ej tagit lika sorgliga

former som hos de dem motsvarande mannen. Och
— savitt jag vet — har detta e j v a r i t f a 1 1 e t.

Tvartom syncs det som om det nu pagaende varlds-

kriget gjort till sanning ett harligt, ett akta kvinnligt

ord av Marie von Ebner-Eschenbach — det tyska
sprakomradets storsta, annu levande diktarinna:

Oh, sag nicht fremder Krieg! Ein Krieg
ist niemals fremd.
Sasom vi kvinnor i de neutrala landen n u lida med

dem i de krigforande, sa har, tror jag, aldrig med-
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lidandet strommat fram inom manskligheten sedan

kristenfliomens stora tider. Och jag har intryck av att

aven de stridande landens kvinnor kanna for varandra.

Men det ar ej endast mcdlidandet, som under
dessa manader vuxit hos kvinnorna; det ar aven
viljan att skaffa sig ratten till medavgorande i den
politik, som — i och genom krigen — hanar alia deras

stravanden inom den sociala hjalpverksamheten. Denna
samlade ju manga kvinnliga krafter redan under freden,

krafter vilka medelbart eller omedelbart arbetade for

folkens livssteg.ring, for det unga slaktets kroppsliga

och andliga vard. Det ar ej nog att kvinnorna i de

stridande landen nu sorja sin personliga lycka. De
sorja aven alia sina modor, som begravas med
de millioner lik, som fylla slagfalt, skyttegravar,

gator, floder; liken av man, som voro unga, friska,

till fredligt arbete med hand eller huvud val rustade;

till fader at det nya slaktet val skickade eller redan

fader och fostrare at ett nytt slaktled. Hur manga av

dessa ha ej kvinnor med otaliga modor kroppsliga

som andliga — gjort starka och dugande! Men aven de

kvinnor, dem livet nekat de lyckliga modorna for far eller

make, son eller broder, kvinnor, som endast kunnat ge
samhallet sina omnia omsorger, de se nu hum kriget,

medelbart som omedelbart, hundrafaldigar den nod,

den sjukdom, den varnioshet, den forvildning, de i

fredstid stravat att minska. Ju djupare nutidskvinnor

genom sin sociala hjalpverksamhet sett in i de otaliga

mojligheter till folkhalsa och folklycka, som ga om
intet i brist pa penningmedel, dess vansinnigare synes

dem bortodslandet av de 300—350 millioner kronor,

dem de krigande som de neutrala — i omedelbara eller

medelbara utgifter — d a g 1 i g e n anses offra at kriget.

Ju mer kvinnorna med vaknad ansvarskansla arbeta for

det nya slaktets andliga kultur, dess mer lida de over
att de unga sjalarna forvildas.* Ju mer de sjalva inviga

* Som bevis pa folkhatets ingrepp aven i barnasjiilarna
ma foljandc drag tjana: jag lamnar de tyska ooversatta,
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sina barn i den tron att manniskans sedliga uppgift

ar att s t e g r a o c h f 6 r a d 1 a den e g n a 1 i v s-

viljan och att bringa sin vilja till eget, starkt

pa det ingen ma tro dem vara »fortal»: Efter Tsingtaus fall

lastcs foljande:

Auch unsere Kindcrn, die sich der furchtbarcn Krieg in

munteres Spiel iibertragen, sollen wir die unbekiimmerte
Jugendlust unterbrechen fiir einen kurzen, ernsten Augen-
blick. »Am 7 November fiel Tsingtau» — vvollen wir ihnen
sagen — »merkt euch das Datum und vergesst es nicht,

bis ihr Manner geworden seid, wehrhafte Manner.

»

(Berliner Tageblatt 10
/n 1914,)

Pa samma satt manade franska fader och modrar sina

barn efter 1870—71,
I en annan tysk tidning lastes nyligen;

Mehr deutschcs Selbstbewusstsein! Der
stellvertretende kommandicrende General des 7. Armee-
korps in Miinster hat folgende Bekanntmachung erlassen:

Durch mcin Gencralkommando habe ich unlangst einen
Appell an die Oeffentlichkeit richten lassen, Kricgsgefange-
nen gegeniiber keinerlci iibelangehrachtes, falsches Mitleid

an den Tag zu legen. Mehr deutsches Selbstbewusstsein!
Muss denn dicsc Mahnung wiederholt werden? Es scheint so.

Nach mir vorliegenden Berichten werden, in Miinster so gut
wie anderswo, Gefangenen verbotenerweise noch immer Ge-
nussmittel, besonders Schokolade, in Masse zugestcckt.
Hauptsachlich sine! es Kinder und Halbwiichsigc, besonders
Madchen, die sich immer wieder an die Gefangenen heran-
driingen. Denen tut Erziehung not. Elternhaus und Schule
wollen hier fiir Wandel sorgen: wo Warnungen nicht fruch-

ten, mogen schliesslich exemplarisehe Strafen gegen ein
undeutsches Bctragen hclfen. Wahrlich, es ist

Zeit ! Am nationalen Empfinden des jungen
Geschlechts hangt die Zukunft unseres Volkes!»
Som motstycke denna bild fran England. En av mina

hollandska vaninnor — religionslararinna till yrket — horde
i England i en kupe en helt iiten flicka med rysliga

ord uttala sin onskan att kejsar Wilhelm sltulle bli mordad,
alia hans sex saner stupa i kriget o. s, v. Barnets lararinna
teg! Men da hon insomnat, borjade min vaninna sakta
beratta kristendomens tankar om kriget for det stackars,

forgiftade barnet. Efter resans slut tackade en ung
3
allvarligt

lyssnande man min vaninna och sade: »Jag ar tysk; ar nu pa
vag att gora min plikt i kriget. Men tro mig, jag och manga
tyskar med mig hata det! Om manga talade och tankte som
ni^ bleve det slutligen slut pa krigen!»
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1 i v i samklang med offerviljan for det
h e 1 a, dess mer borja kvinnorna ocksa fordra rat-

ten att medbestamma de mal, for vilka de vilja offra

sig sjalva och sina soner. Att kvinnorna i de stridande

landen sta pa mannens hojd i fosterlandsk offervilja,

darpa finnas otaliga, stralande bevis. Men samtidigt

ha redan manga av dessa kvinnor sin vilja stal-

satt av hat mot kriget, som kravt dessa offer for mal,

dem kvinnor i c k e godkant, icke varit med om att

b e s 1 u t a ; offer, dem mannens ovisa politik patvungit

dem ; offer, dem miinnen fordra av kvinnorna sasom
en sjalvklar sak utan tanke pa nagot medborgerligt

vederlag.* Fran allt fler hall kommer kravet att mod-
rarna skola fa samma ratt som faderna att forma den
stat, at vilken de foda och fostra de nya medborgarna.
Allt fler kvinnor nodgas, genom vad de nu uppleva,

att vakna till insikt orn det orattradiga i att de skola

bara alia de bordor, de lidanden, kriget medfor men
ingen del aga i bestammandet av de riktlinjer, som
leda in i eller bort fran dessa lidanden. Det ar ej

endast vapenfora man, kriget fordarvar: det ar mil-

lioner aldringar och kvinnor, som under odelaggel-

serna blivit dodade, sjuka, krymplingar, vansinniga,

sjalvmordare. Tusenden av kvinnor har barnsnoden
overfallit under flykt, hungersnod, eldsvada, och dem
har den darfor kostat livet; tusenden ha sett sina barn
do eller an varre borttappat dem och leva nu i hel-

vetets angest over deras ode. Tusenden, som redan
mist en rad av bloinstrande soner, veta att man kom-
mer att taga sextonaringarna efter sjuttonaringarna,

femtonaringarna efter sextonaringarna.

Dag fran dag vaxer hos dessa kvinnor aningen om

* Sistlidna augusti gick jag och dromde om att n u, nar
sa mycfcet av Sveriges valfard maste bero av svenska kvin-
nors hjalpberedskap och klokhet, ville nog Forsta kam-
maren giva svenska kvinnor cleras medborgarratt! En naiv
drom. Ty Forsta kammaren fruktar att kvinnorna ej skull

e

sla vakt om den konservatism, som denna kammare uppe-
haller.
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den annu forbisedda sanning, som Ruskin uttryckte

salunda

:

Det finnes ingen annan rikedom an li-

vet, livet med alia dess krafter till kar-
lek, gladje och beundran.

Kriget vacker millioner forut tanklosa kvinnor till

att tanka over denna av mannen danade
varld, vilken kriget nu skovlar. Overallt m6ta dessa
kvinnotankar manliga tankar, som aven de arbeta pa
en vag ut ur det anarkiska tillstandet fram till en

varldsorganisation for tryggande av den mellanfolk-

liga freden, arbetet och utbytet. Liksom manga kvin-

nor just under sitt sociala hjalparbete blivit

socialister — emedan de insett att detta arbete till stor

del ar lonlost inom den nuvarande samhallsordningens
ram — sa komma mangfaldiga kvinnor, som nu trotsa

doden vid sjukvarden i fait, just under detta arbete

att bli medvetna fredsvanner. Med samma vissa nod-

vandighet som det sociala hjalparbetet under freden

fort tankande kvinnornas tankar till den sociala
omorganisationen, kommer sjukvardsarbetet

under kriget att tvinga deras tankar i riktning av den
politiska omorganisationen.

Det ar pa klarheten och kraften i dessa kvinno-

tankar, man kan hoppas nagot for framtidens fred.

Men da maste de tankarna taga sig uttryck vid upp-
f o s t r a n, vid undervisning, vid varje v a 1 som
vid varje t a 1, i hemmen och i det offentliga livet.

Nar modrarna malmedvetet fostra sina soner for

folkfralsn ingen i stallet for folkforstorel-
sen; nar kvinnorna i kampen mot krigen satta in

sarnma heliga nit som de redan visat i kampen mot de

tva andra folkharjarna, alkoholen och prostitutionen

;

nar de, i motsats till mannen, ej se rashygien och be-

folkningsfragor ur den synpunkten att skaffa det

kvantitativt storsta material till folkslaktningarna,

utan tvartom att skaffa det kvalitativt yppersta
material for det fredliga arbetets alia uppgifter, da
aro vi pa vag mot viirldsfreden.
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Icke ens nar varenda blodsdroppe i varje kvinnas

varelse ar fylld av hat till kriget — for vilket kvin-

norna och barnen alltid betala de drygaste kostna-

derna — skola krigen upphora. Ty sa. lange kvinnorna

med mannen tro att dessa offer be novas for foster-

landets makt och ara; sa lange kvinnor som man tro

att krigen tillhora Guds varldsplan, i vilken vi

manniskor inga rattelser kunna gora — sa lange besta

krigen. Icke ensamt »det kvinnligt veka i man-
niskosinn», skall makta »ringa in forbrodringens

framtidsrike». Vad nationalister nu kalla folkens

feminisering» — d. v. s. en overvikt av de kvinnliga

eller med ett annat ord kristliga — kanslovardena,

forsla ej for denna, den storsta av manniskoslaktets

kulturuppgifter. Nej, forst nar kvinnorna i sitt sam-
halleliga tankande och handlande aven komma med
den malmedvetna tankeklarhet och handlings-
kraft, som kravas for att leda folkens oden i en

varld, dar vi annu fa vanta lange innan lammet kan
leka vid lejonets kula, forst da fa kvinnorna ocksa
makt att ingripa i varldsforloppet med styrande
hander.

Inom mangfaldiga omraden upptaga nu kvin-
norna de arbeten, som hos de krigforande folken

fallit ur manliga, pa slagfalten kallnade, hander. Inom
mangfaldiga omraden utveckla nu kvinnor beundrans-
varda organisatoriska krafter. Kvinnorna, lika

litet som socialisterna inom de stridandc folken, torde

ej omedelbart fa Ion for sina hjaltedad. Nar kriget

ar slut, atergar man till det gamla och de styrande

komma anyo att visa sin formaga att glomma det for-

flutnas lardomar. Men varldsutvecklingen glommer
icke ; den later f 6 1 j d e r ga fram ur orsakcr, f 6 1 j-

d e r, dem maktinnehavare kunna f 6 r s e n a men al-

drig h i n d r a. Otaliga orsaker — osynliga som synliga
— arbeta nu under varldskriget ej endast for varlds-

freden men for det stora demokratiska genombrott, som
skall ge kvinnorna deras medborgarratt och folkkraften

den varliga blomstring, som man nu obetingat hoppas
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pa hos de folk, som aro vissa om seger. Men — cj

alia segrar komma andarna att vakna, folkkraften

att resa sig, skaparlusten att floda och tidens anlete

att fornyas. Hos kvinnor som hos man, hos konst-

narer som hos vardagsmanniskor, maste denna tid

branna bort mycken fllird, mycken forkonstling,

mycken ytlighet ifall folken skola bevara allvarstidens

storhet i livet som i dikten och konsten.

Hoppgivande ar att f r a m t i d e n nu blivit en allvar-

lig tanke for otaliga, i dagens lek och lust eller moda
och arbete, forut hansjunkna manniskor. Det ar om
framtiden, de larda som de olarda tala. Det ar den,

som skall forsona krigets fasor. Skall man verkligen

kunna vinna detta av framtiden, da maste denna fram-

tid i lika grad formas av kvinnor som av man. Men da
maste forst kvinnornas sjalstillstand verkligen om-
formas under intrycken fran krigen. Da maste de se sin

profetiska foregangerska i den kvinna, som under kors-

tagens tid gick omkring pa gatorna i en osterlandsk

stad med ett vattenspann i ena handen, en eldbrand
i den andra — for att »slacka helvetet och branna him-
len, pa det manniskorna av rent hjarta matte hata det

onda och alska det goda». Sker detta, da borjar mansk-
ligheten att pa jorden slacka helveten och skapa
himlar!

Otaliga kvinnor fraga redan nu, under krigets

dagar och natter: Var det for detta, jag med kval

fodde mina soner till livet; med mina vakor och modor
bevarade deras spada alder, med mina basta tankar
och kanslor fyllde deras sjalar? Mangfaldiga kvin-

nor fraga vidare : Ar det verkligen sant att foster-
1 a n d e t s liv och lycka behovde den politik, som
ledde till dessa offer? Och ett fatal fragar icke langre:
det har redan satt sitt n e j mot mannens j a. Detta
fatal vaxer. Vad jag nu med min svaga stamma
sager, kommer en gang att ljuda med bruset av mil-

lioners millioner kvinnostammor:
Vi vilja — och vi skola — slacka krigets

helvete och dana fredens para dis.

>-•-<
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